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Pamiêtam tak¹ kampaniê reklamow¹ z roku
2008 ze zdjêciem, które obieg³o Polskê wy-
wo³uj¹c gor¹ce reakcje i komentarze. Widaæ
na nim by³o nagrobek z napisem ��p. prasa
drukowana 1452-2012�. Pierwsza z dat sym-
bolizowa³a wynalezienie druku, druga - rok
wprowadzenia w Polsce cyfryzacji telewizji,
która, zdaniem agencji tworz¹cej tê kampaniê,
mia³a oznaczaæ ��mieræ� prasy drukowanej.

Jak to zwykle bywa z przepowiedniami roz-
maitych �koñców� - i ta siê nie sprawdzi³a.
Mamy rok 2012 i prasa nadal ukazuje siê dru-
kiem. Co, niestety nie zmienia faktu, ¿e nasta-
³y dla niej bardzo ciê¿kie czasy�

Dzi� ju¿ wiemy, ¿e 2011 by³ rokiem naj-
wiêkszych w ci¹gu kilku ostatnich lat spadków
sprzeda¿y prasy w Polsce. Na rynku informa-
cyjnym mamy dzi� do czynienia ze zjawiska-
mi, które dostrzegaj¹ i doskonale rozumiej¹ wy-
dawcy tradycyjnej prasy, nie tylko w Polsce.
Robi¹c dobr¹ minê, coraz szybciej i sprawniej
rozbudowuj¹ swoje serwisy w internecie, by
w odpowiednim momencie przenie�æ tam swo-
je tytu³y w ca³o�ci.

Znawcy mediów nie pozostawiaj¹ z³u-
dzeñ. Zjawiska te, trwaj¹ce od lat, nie wyni-
kaj¹ z ostatniego kryzysu finansowego, lecz
z postêpuj¹cej zmiany nawyków czytelni-
czych, zmiany, która bêdzie mia³a trwa³y
i nieodwracalny charakter. Zmiana ta polega
na tym, ¿e ludzie  coraz mniej chêtnie ku-
puj¹ i czytaj¹ papier zadrukowany informa-
cjami. Coraz czê�ciej wybieraj¹ internet, dzi�
ju¿ niemal powszechnie dostêpny, który
przenosi relacjê z Czytelnikami w zupe³nie
inny wymiar, daj¹c im mo¿liwo�æ czêstszego
kontaktu z ulubionym tytu³em, �ledzenia na
bie¿¹co informacji, komentowania, a nawet
wspó³tworzenia jego tre�ci.

Nasze MORZE istnieje na rynku prasowym
od 2006 roku. Przez te ponad 6 lat docierali-
�my do naszych Czytelników w Polsce i poza
jej granice, w formie papierowej. Jednak¿e to,
co dzieje siê na tym rynku, nie pozostaje bez
wp³ywu tak¿e na nasz miesiêcznik.

Niemal od pocz¹tku wydawania Naszego
MORZA zastanawiali�my siê nad tym, jak za-
pewniæ naszym Czytelnikom wiêksz¹ aktual-
no�æ i dostêpno�æ publikowanych przez nas
tre�ci. Nie wszêdzie mo¿na by³o nas kupiæ,
nak³ad by³ zbyt niski w stosunku do oczeki-
wañ, a i z dystrybucj¹ ró¿nie bywa³o�

Dlatego zdecydowali�my, ¿e nadszed³
czas na zmianê. Od ponad roku przygoto-
wujemy internetowy projekt nowego, spo-
³eczno�ciowego portalu ludzi morza. Ten
numer Naszego MORZA, który trzymacie
Pañstwo w rêku, jest ostatnim wydaniem
papierowym naszego tytu³u. 16 kwietnia
2012 r. uruchamiamy dla Was nowy portal
internetowy, który bêdzie dostêpny po wpi-
saniu w przegl¹darce adresu:

www.portalmorski.pl
lub www.naszemorze.com.pl.

Od 16 kwietnia przestajemy byæ miesiêcz-
nikiem, stajemy siê Naszym MORZEM w sieci,
dostêpnym online, 24 godziny na dobê. Znaj-
dziecie na nim codzienny serwis informacyjny,
publicystykê, ciekawostki, magazyn morski
z nowymi dzia³ami tematycznymi, blogi, gale-
rie zdjêæ, materia³y wideo, potê¿ne archiwum
Naszego MORZA w formie elektronicznej
i o wiele, wiele wiêcej, ni¿ mo¿na tu� wydru-
kowaæ. Wszystko to dostêpne na przys³owio-
we klikniêcie i za darmo. Klikajcie wiêc i zo-
stañcie z nami. Czytajcie, komentujcie, oceniaj-
cie. Ten portal jest dla Was. Do zobaczenia
16 kwietnia w sieci!

Nasze MORZE w� sieci
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Prywatyzacja po morsku

P¯B, funkcjonuj¹c¹ na ba³tyckim
rynku promowym pod mark¹ Polfer-
ries, próbowano prywatyzowaæ ju¿
dwa razy. Obie procedury zosta³y
przerwane. Powód? Jak informuje
biuro prasowe ministerstwa: oferty
z³o¿one przez potencjalnych inwe-
storów nie spe³ni³y oczekiwañ MSP.
To o tyle zaskakuj¹ce, ¿e w drugim
podej�ciu o zakup P¯B stara³ siê
duñski armator DFDS, na któr¹ to fir-
mê zarówno kierownictwo, jak
i zwi¹zki zawodowe patrzy³y przy-
chylnym okiem.

Na w³asne oczy

- Dlaczego wydaje pan propa-
gandowe ksi¹¿ki faszystowskie?
Choæby �Moj¹ drogê do Scapa
Flow� Güntera Priena, napisan¹
na zlecenie Ministerstwa Propa-
gandy III Rzeszy, a zawieraj¹c¹
jego relacjê z wdarcia siê U-Bo-
otem do g³ównej bazy Royal
Navy w 1939 roku?

- Nikt nigdy nie opisa³ tego wy-
darzenia lepiej, ni¿ sam Prien. Ksi¹¿-
ka ukaza³a siê w czasie II wojny �wia-
towej, ale skoro seria �z kotwiczk¹�
oparta jest g³ównie na relacjach
z pierwszej rêki, nie widzia³em po-
wodów, by nie opublikowaæ ksi¹¿ki
napisanej co prawda przez faszystê,
ale te¿ cz³owieka, który bra³ udzia³
w tej jednej z najs³ynniejszych akcji
podczas ostatniej wojny.

SPIS tre�ci

OD REDAKTORA
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Od kiedy jednak ¿eglarze zaczêli
�cigaæ siê dla samej przyjemno�ci wy-
grywania? Wydaje siê, ¿e od zawsze.
Dusza marynarza, w momencie, kiedy
poczuje najs³abszy podmuch wype³nia-
j¹cy ¿agiel, nakazuje mu znale�æ naj-
bli¿szy jacht i wyprzedziæ go.

Historycznie za�, zaczê³o siê 18
sierpnia 1851 roku, kiedy to amery-
kañski kapitan John Stevens, który
przyp³yn¹³ szkunerem America na
Wystawê �wiatow¹ w Londynie, rzu-
ci³ wyzwanie brytyjskim ¿eglarzom.

24
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Okoliczno�ciowe przemówienia, kil-
kudziesiêciu go�ci (w�ród których, co
znamienne, zabrak³o ministra obrony
narodowej i dowódcy Marynarki Wojen-
nej) ryk syren okrêtowych i... po wszyst-
kim. Chwilê po tym jak uczestnicy uro-
czysto�ci siê rozeszli, kad³ub jednostki
ponownie zacz¹³ wêdrowaæ na l¹d, do
hangaru.� - tak pisali�my o wodowaniu
Gawrona w pa�dzierniku 2009 roku.

�Korweta wielozadaniowa typu Gaw-
ron nabiera cia³a. Na budowany w Stocz-
ni Marynarki Wojennej w Gdyni okrêt,

wstawiono czê�æ nadbudówek. Do koñ-
ca prac jednak jeszcze daleko. Wej�cie
jednostki do s³u¿by planowane jest na
2015 rok.� - tak z kolei donosili�my
w �Naszym MORZU� w marcu ubieg³ego
roku.

Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e ostatnie zdanie
tej informacji nigdy siê nie spe³ni. 24 lu-
tego tego roku, podczas konferencji pra-
sowej, w której udzia³ wziêli premier
Donald Tusk i minister obrony narodowej
Tomasz Siemoniak, og³oszono, ¿e budo-
wa okrêtu zosta³a wstrzymana.

24 lutego og³oszono, ¿e budowa korwety wielozadaniowej
typu �Gawron� zosta³a wstrzymana. Czy zakoñczenie projektu
zwiastuje koniec ca³ej Marynarki Wojennej?

�Po o�miu latach od po³o¿enia stêp-
ki w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdy-
ni wodowano wreszcie kad³ub korwety
wielozadaniowej Gawron. W normal-
nych warunkach powinna to byæ rado-
sna uroczysto�æ. Nie by³a.

Wyznaczone na 16 wrze�nia na
godz. 10 wodowanie Gawrona (a w³a-
�ciwie jedynie jego wyposa¿onego kad³u-
ba) odby³o siê bez fajerwerków, choæ
mocno podkre�lano, ¿e jest to pierwsze
tego rodzaju wydarzenie dla polskiej floty
od piêtnastu lat.

Gawron odfrun¹³,
pytania pozosta³y

okrêt?
Po co komu

kraj WYDARZENIA

Wodowanie kad³uba korwety
wielozadaniowej Gawron...
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kraj WYDARZENIA

- Utrzymywanie tego projektu nie ma
sensu. Nie ma potrzeby budowania
i utrzymywania du¿ych okrêtów - powie-
dzia³ premier Tusk.

Pocz¹tek koñca

Na forach internetowych zawrza³o. Byli
tacy, którzy chwalili premiera, ¿e mia³

odwagê podj¹æ decyzjê o zakoñczeniu
projektu, który ju¿ kosztowa³ podatników
400 milionów z³otych. Pojawi³y siê na-
wet g³osy, ¿e MW nie jest nam w ogóle
potrzebna. Inni atakowali szefa rz¹du za
nieodpowiedzialno�æ i wystawianie na
szwank bezpieczeñstwa pañstwa.

- Projekt �Gawron� ju¿ co najmniej od
kilku lat prowadzony by³ kompromituj¹-

co �le - mówi komentuj¹c specjalnie dla
nas decyzjê o wstrzymaniu budowy Gaw-
rona dr hab. Krzysztof Kubiak, profesor
Dolno�l¹skiej Szko³y Wy¿szej, jeden z naj-
lepszych znawców problematyki mor-
skich si³ zbrojnych w Polsce. - Okaza³o
siê, ¿e pañstwu - tak, w³a�nie tak - pañ-
stwu, a nie marynarce, zabrak³o kultury
organizacyjnej umo¿liwiaj¹cej satysfakcjo-
nuj¹ce zakoñczenie nie takiego znów
skomplikowanego projektu obronnego.
W tej chwili nie chodzi ju¿ jednak tylko
o Gawrona, ale o los marynarki jako ta-
kiej. Obserwujemy mianowicie dzia³ania,
które w nieodleg³ej perspektywie czaso-
wej zakoñcz¹ siê zwiniêciem si³ morskich
do jakiej� ceremonialno-symbolicznej for-
macji. Pañstwo �wiadomie rezygnuje za-
tem z jednego z warto�ciowych narzêdzi
uprawiania polityki i wspierania dyploma-
cji i to w czasie, który staje siê coraz bar-
dziej turbulentny. Oby nie przysz³o nam
za to bardzo drogo zap³aciæ.

Wydaje siê, ¿e wiêkszo�æ �rodowiska
morskiego, decyzjê o zakoñczeniu budo-
wy Gawrona, odebra³a jako pocz¹tek koñ-
ca polskiej floty wojennej. Nie ma siê
specjalnie czemu dziwiæ, bior¹c pod uwa-
gê, ¿e ostatnie informacje p³yn¹ce z Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej nie by³y dla

Luty 2008

�Proszê mi pokazaæ drugie pañstwo
le¿¹ce w naszej szeroko�ci geograficznej,
usytuowane nad Ba³tykiem, które nie ma
swojej Marynarki Wojennej? Nie jest przy-
gotowane by broniæ swoich interesów?
Mamy swoj¹ strefê ekonomiczn¹, swoje
linie komunikacyjne, jedn¹ platformê �
mo¿e w przysz³o�ci bêdzie ich wiêcej. Kto
bêdzie odpowiada³ za bezpieczeñstwo
na morzu?� - pyta³ w wywiadzie dla �Na-
szego MORZA� ówczesny dowódca MW
wiceadmira³ Andrzej Karweta. �Co jest
nam potrzebne? Na pewno korwety, któ-
re bêd¹ wykonywaæ zadania zarówno na
Ba³tyku, ale równie¿ bêd¹ mia³y mo¿li-
wo�æ wyj�cia poza nasze morze i reali-
zowania zobowi¹zañ sojuszniczych.
Niszczyciel min, który operuje g³ównie
na Ba³tyku i bierze udzia³ w zespo³ach
przeciwminowych si³ odpowiedzi NATO.
Oczywi�cie my�limy te¿ o wzmocnieniu
dywizjonu okrêtów podwodnych. To ma
byæ Marynarka Wojenna w g³ównej mie-
rze przeznaczona do dzia³añ na Ba³ty-
ku, z mo¿liwo�ci¹ realizacji zadañ so-

juszniczych poza tym morzem�. Admi-
ra³ Karweta zaproponowa³ stworzenie
Narodowego Programu Budowy Okrêtów.
Pomys³ jednak zosta³ odrzucony przez
rz¹d.

Listopad 2008

�Ju¿ w czerwcu podczas odchodów
Dni Morza w Gdyni zadeklarowa³em, ¿e
w ramach programu modernizacji tech-
nicznej armii w ci¹gu najbli¿szych 10 lat
marynarze otrzymaj¹ przynajmniej je-
den nowy okrêt podwodny i jedn¹ ukoñ-
czon¹ korwetê Gawron. Z modernizacji
powróci okrêt logistyczny i dowodzenia
Kontradm. Xawery Czernicki. Rozpocz-
nie siê ponadto realizacja programu
budowy nowych niszczycieli min Kormo-
ran. Na l¹dzie sformowany zostanie
Nadbrze¿ny Dywizjon Rakietowy, który
swoim potencja³em uzupe³ni dobiegaj¹-
cy koñca program modernizacji okrêtów
typu Orkan, polegaj¹cy m.in. na wypo-
sa¿eniu ich w nowoczesne rakiety zdol-
ne do niszczenia celów nawodnych i l¹-
dowych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e deklara-

Historia
    niemocy

Kad³ub przed zwodowaniem...
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Budowany w Stoczni MW okrêt podwodny typu Kobben. OPR Metalowiec - korweta rakietowa typu Tarantul.

kraj WYDARZENIA

niej pomy�lne. Ju¿ wcze�niej bowiem
MON zrezygnowa³o ze sfinansowania re-
montu fregat oraz okrêtów rakietowych
typu �Tarantul�.

Bez pomys³u na MW

W praktyce oznacza to skre�lenie ich,
w ci¹gu najbli¿szych lat, ze stanu MW.
W tej perspektywie ze s³u¿by wycofane

zostan¹ tak¿e cztery okrêty podwodne
typu �Kobben�. Je�li tak siê stanie, MW
pozostanie bez g³ównych si³ uderzenio-
wych, a co najgorsze, bez pomys³u na
funkcjonowanie na przysz³o�æ.

- Pracujemy nad planem rozwoju
MW do 2030 roku - stara³ siê uspokoiæ
nastroje minister obrony narodowej
podkre�laj¹c, ¿e Polska potrzebuje si³
morskich.

cja ta ma charakter mojego osobistego
zobowi¹zania wobec MW� - mówi³ w wy-
wiadzie dla nas ówczesny minister obro-
ny narodowej Bogdan Klich. Minister zre-
alizowa³ tylko niektóre ze swoich obiet-
nic, potem odszed³ z resortu.

Pa�dziernik 2009

�Wed³ug wielu specjalistów najwiêk-
szym w tej chwili zagro¿eniem dla bez-
pieczeñstwa naszego kraju jest brak zdy-
wersyfikowanych �róde³ energii. Zosta³a
wiêc podpisana umowa z Katarem na
dostawy gazu do Polski drog¹ morsk¹. Ma
on byæ odbierany w gazoporcie w �wino-
uj�ciu. Konsekwencj¹ tej decyzji powinno
byæ natychmiastowe podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do pozyskania okrêtów
zdolnych do szeroko rozumianej ochro-
ny dostaw tego gazu. Nic takiego siê nie
dzieje� � przekonywali w wywiadzie dla
naszego pisma kmdr. por. Tomasz Przybyl-
ski i kmdr. por. Robert W³adzikowski, m³o-
dzi oficerowie MW pracuj¹cy w MON, któ-
rzy zaapelowali o otwart¹ dyskusjê na te-
mat przysz³o�ci MW. Bezskutecznie.

Listopad 2009

�W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, z li-
nii wycofano ponad 62 procent okrêtów
bojowych i pomocniczych jednostek p³y-
waj¹cych. Lotnictwo morskie zredukowa-
no o ponad 50 procent, a stan osobowy
Marynarki Wojennej zmniejszono o 36
procent. Do s³u¿by nie wprowadzono za�
ani jednego nowego okrêtu. Sytuacja jest
na tyle gro�na, ¿e je�li nic siê nie zrobi
do roku 2018 polska flota ulegnie samo-
zag³adzie.� Tak sytuacjê w polskiej flo-
cie wojennej podsumowano na konferen-
cji po�wiêconej przysz³o�ci Marynarki
Wojennej, która odby³a siê 20 pa�dzier-
nika w Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni, g³ównie dziêki staraniom Pol-
skiego Lobby Przemys³owego im. Euge-
niusz Kwiatkowskiego. Z tej smutnej sta-
tystki nic nie wynik³o.

Grudzieñ 2009

�Nazwanie jej (sytuacji w MW � red.)
niekorzystn¹ by³oby wielkim eufemi-
zmem. Mo¿emy mówiæ po prostu o de-

gradacji Marynarki Wojennej. Przy obec-
nym poziomie bud¿etowania, od kilku
lat, mamy do czynienia z procesem zwi-
jania si³ morskich. Je�li to siê nie zmie-
ni, proces ten bêdzie nieodwracalny.� -
tak w wywiadzie dla nas mówi³ dr hab.
Krzysztof Kubiak. Zaproponowa³, aby
przynajmniej na kilka najbli¿szych lat,
podstawowym typem okrêtu polskiej flo-
ty wojennej sta³y siê du¿e, wszechstron-
nie uzbrojone, okrêty patrolowe o d³ugo-
�ci 100 metrów i oko³o 3 tysiêcy ton
wyporno�ci wybudowane na kad³ubie
trawlera przetwórni typu B-672. Nikt siê
pomys³em nie zainteresowa³.

Grudzieñ 2010

�Uwa¿am, ¿e w ¿adnym przypadku
nie powinno doj�æ do rezygnacji z bu-
dowy tego okrêtu. Ze wzglêdów ekono-
micznych rezygnacja z tego projektu
oznacza³aby marnotrawstwo �rodków
publicznych. Oznacza³aby tak¿e utratê
perspektyw operacyjnych na wiele lat.
Pragnê przy tym podkre�liæ, ¿e ten typ
okrêtu jest budowany przy za³o¿eniu, ¿e

Tylko jakich? To zasadne pytanie.
Dzia³ania MON nie s¹ bowiem czytelne.
Dlaczego np. podejmuje siê decyzjê o za-
koñczeniu budowy korwety wielozada-
niowej, a jednocze�nie deklaruje zakup
okrêtu podwodnego (niepotrzebnego,
je�li przyj¹æ za³o¿enie, ¿e MW ma siê sk³a-
daæ wy³¹cznie z lekkich si³ nawodnych)?
Dlaczego odchodzi siê od remontu fre-
gat i okrêtów rakietowych, a jednocze�nie
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bêdziemy go eksploatowaæ przez okres
nie mniejszy jak 35 lat! Budowa Gawro-
na to zatem inwestycja wieloletnia, któ-
rej koszty nale¿y rozpatrywaæ nie
w aspekcie kilku lecz kilkudziesiêciu lat.
To tak jakby ka¿dy Polak przeznacza³
na ten okrêt jedn¹ z³otówkê rocznie.� -
wylicza³ obecny dowódca MW admira³
floty Tomasz Mathea. Nie zosta³ wys³u-
chany.

Luty 2011

�Jak w kontek�cie zagro¿eñ wystêpu-
j¹cych na Ba³tyku powinna, pañskim
zdaniem, wygl¹daæ Marynarka Wojenna
RP? Czy w zwi¹zku z ma³ym ryzykiem
wyst¹pienia konfliktu zbrojnego na tym
akwenie powinna ona byæ zmniejszona?�
- pytali�my kmdr. dr. hab. Tomasza Szu-
brychta z Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni. �Wrêcz przeciwnie. Nale¿y jak
najszybciej zwiêkszyæ jej potencja³ tak,
aby zabezpieczy³a nasze interesy i to nie
tylko na Ba³tyku. Niestety, w�ród polskich
elit brakuje �wiadomo�ci, ¿e polskie wody
terytorialne stanowi¹ integraln¹ czê�æ

naszego pañstwa i ¿e nale¿y im siê rów-
ne traktowanie. Nikomu nie przysz³oby
do g³owy wy³¹czenie spod obrony np.
województwa �wiêtokrzyskiego zbli¿one-
go obszarem do powierzchni naszych
wód terytorialnych.� Tak¿e taka argumen-
tacja do nikogo nie trafi³a.

Kwiecieñ 2011

�Marynarka Wojenna jest Polsce po-
trzebna. Mo¿emy oczywi�cie pytaæ, jaki
kszta³t powinna przybraæ. Ile i jakiego
rodzaju jednostek posiadaæ, czy na któ-
rych akwenach operowaæ. Ale nic wiê-
cej. Pañstwo nie robi ³aski utrzymuj¹c
w³asn¹ flotê wojenn¹. (...) Politycy ko-
lejnych rz¹dów zachowuj¹ siê jakby tego
nadal nie rozumieli. W efekcie MW jest
obecnie najbardziej zaniedbanym ro-
dzajem polskich Si³ Zbrojnych, postawio-
nym niemal w stan likwidacji, ¿eby nie
powiedzieæ jeszcze mocniej. Winê za ten
stan rzeczy ponosz¹ wszyscy odpowie-
dzialni za zarz¹dzanie nasz¹ armi¹ od
1989 roku. Kolejni prezydenci, premie-
rzy i ministrowie obrony narodowej.

Najbardziej boli, ¿e s¹ w�ród nich tak¿e
ludzie znad morza, którym wydawa³o-
by siê, ¿e spraw morskich t³umaczyæ nie
trzeba.� -  napisali�my w artykule �Mary-
narka w likwidacji�. By³ to nasz g³os
w obronie polskiej floty wojennej. Odze-
wu nie by³o.

Maj 2011

�Utrzymanie i dro¿no�æ szlaków
¿eglugowych, szczególnie w cie�ninach
duñskich, powinno byæ traktowane jako
nasz podstawowy interes. Dzisiaj Morze
Ba³tyckie jest morzem spokojnym, ale
przecie¿ nikt nie zagwarantuje takiej
sytuacji na zawsze. Dlatego potrzebne
s¹ nam sprawne si³y morskie, w sk³ad
których wchodziæ bêdzie tak¿e Marynar-
ka Wojenna� � mówi³ kmdr dr hab.
Krzysztof Rokiciñski, podczas seminarium
naukowego na temat bezpieczeñstwa
morskiego, które odby³o siê w Gdyni. By³
to kolejny g³os wo³aj¹cego na puszczy.

utrzymuje okrêty transportowo-minowe
typu �Lublin�? Co z ochron¹ naszych in-
teresów ekonomicznych poza Ba³tykiem?
Czy MON nie ma po prostu pomys³u na
funkcjonowanie MW, a jej jedynym pro-
gramem jest szukanie dora�nych oszczêd-
no�ci?

To najwa¿niejsze pytania. Ale nie tyl-
ko one wymagaj¹ odpowiedzi. Co siê sta-
nie z kad³ubem Gawrona? Zostanie sprze-
dany czy zez³omowany? Co bêdzie ze

Stoczni¹ Marynarki Wojennej w Gdyni,
której los dos³ownie wisi na tym projek-
cie? Ilu stoczniowców, marynarzy i ofice-
rów straci niebawem pracê? Czy kto� to
w ogóle oszacowa³?

Pytania mo¿na mno¿yæ. Odpowiedzi
na razie nie znamy. Marynarka Wojenna
nie chce niczego komentowaæ. Nasz na-
dzieja w tym, ¿e rzecznik prasowy MON
Jacek Soñta spe³ni swoj¹ obietnicê i mi-
nister Siemoniak udzieli nam wywiadu, na

który czekamy od listopada ubieg³ego
roku. Póki co przedstawiamy poni¿ej za-
pis kilku g³osów w dyskusji, która od lat
toczy siê na naszych ³amach na temat
przysz³o�ci polskiej floty wojennej co do
potrzeby istnienia której nie mamy naj-
mniejszych w¹tpliwo�ci.

Tomasz Falba

kraj WYDARZENIA

Okrêt rakietowy Orkan. ORP Heweliusz.
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O tej wizycie poinformowali�my
pierwsi. Na witrynie www.naszemo-
rze.com.pl. Tylko daty siê nie zgadza-
³y... HMS Bulwark zacumowa³ przy Na-
brze¿u Francuskim w gdyñskim porcie
nieco wcze�niej, 17 lutego br. Flagowy
okrêt Royal Navy, wraz z okrêtami i lot-
nictwem Marynarki Wojennej RP uczest-
niczy³ w æwiczeniach na Ba³tyku. Pozo-
sta³ w Gdyni do 21 lutego.

HMS Bulwark na æwiczeniach

Okrêt desantowy - dok HMS  Bul-
wark  (L15), to jednostka typu �Albion�
- jeden z najwiêkszych okrêtów Royal
Navy. Trzon brytyjskiej floty desanto-
wej stanowi¹ �mig³owcowiec HMS  Oce-
an  wraz z mniejszymi, bli�niaczymi
HMS  Albion  i HMS Bulwark. Najnow-
szymi okrêtami wsparcia logistyczne-
go, stanowi¹cymi uzupe³nienie dla okrê-
tów desantowych, s¹ jednostki typu

�Bay�, nale¿¹ce do Royal Fleet Auxilia-
ry Service.

HMS Bulwark przekazany zosta³ przez
stoczniê 10 grudnia 2004 r., a wprowa-
dzony do s³u¿by w kwietniu 2005 r.  Ma
21 500 ton wyporno�ci, 176 m d³ugo�ci,
25,60 m szeroko�ci na wodnicy p³ywa-
nia oraz 28,90 m szeroko�ci maksymal-
nej. Na jego spalinowo-elektryczny uk³ad
napêdu g³ównego sk³adaj¹ siê m.in. 2
zespo³y pr¹dotwórcze z silnikami Wärtsilä
po 6,25 MW i dwa z silnikami tej samej
marki po 1,56 MW oraz dwie �ruby na-
pêdowe (prêdko�æ 18 wêz³ów, zasiêg
7000 Mm - ok. 13 000 km).  Podstawowa
za³oga to 325 osób. Do uzbrojenia w³a-
snego okrêtu nale¿¹ m.in. 2 systemy
Goalkeeper, 4 karabiny maszynowe 7,62
mm i dwie armaty 20 mm.  HMS  Bulwark 
pe³ni m.in. rolê platformy transportowej
dla Royal Marines. Mo¿e byæ baz¹ dla ok.
300 ¿o³nierzy przez sze�æ miesiêcy i prze-

Okrêt flagowy
w Gdyni

Uzbrojenie na dziobie.

krajWYDARZENIA

od 16 kwietnia szukaj nas na:     www.portalmorski.pl
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Ma 176 m d³ugo�ci i 28,90 m
szeroko�ci maksymalnej.

krajWYDARZENIA

HMS Bulwark przy Nabrze¿u Francuskim w Gdyni.

Pe³ni m.in. rolê platformy transportowej dla Royal Marines.

woziæ maksymalnie do ok. 1000 ¿o³nie-
rzy w krótkich okresach. Jest w stanie za-
pewniæ przerzut ponad 250 ¿o³nierzy
(Royal Marines) wraz z ich pe³nym wy-
posa¿eniem. Mo¿e te¿ przyjmowaæ na
górny pok³ad na rufie dwa du¿e �mig³ow-
ce. Na pok³adzie samochodowym zmie-
�ci do 31 du¿ych samochodów ciê¿aro-
wych oraz 36 mniejszych pojazdów (jak
Land Rovery), a tak¿e pojazdy opance-
rzone lub czo³gi (w tym du¿e typu Chal-
lenger 2). Desant ¿o³nierzy i sprzêtu
mo¿liwy jest drog¹ powietrzn¹ lub za
pomoc¹ barek desantowych przewo¿o-
nych wewn¹trz okrêtu. W czasie pokoju
HMS  Bulwark  sprawdza siê jako trans-
portowiec, okrêt logistyczny i s³u¿¹cy
dostarczaniu pomocy humanitarnej. Dziê-
ki wyposa¿eniu mo¿e pe³niæ rolê okrêtu
dowodzenia.

HMS  Bulwark  jest obecnie okrêtem
flagowym Royal Navy (przej¹³ tê rolê od
bli�niaczego HMS  Albion  w pa�dzierni-
ku 2011 r.). 

Gratk¹ nie tylko dla gdynian by³a
mo¿liwo�æ zwiedzania brytyjskiej jednost-
ki. Przyby³y t³umy.

pbs, rel
Zdjêcia: Piotr B. Stareñczak

Miejsce dowodzenia.

10 od 16 kwietnia szukaj nas na:     www.portalmorski.pl
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podjêcie zdecydowanych dzia³añ, w któ-
rym radni wyra�nie sprzeciwi¹ siê ograni-
czeniu �rodków na inwestycje w porcie�.

12,5 metra
- gwarancja rozwoju

Obecnie tor wodny Szczecin-�wino-
uj�cie ma 10,5 m g³êboko�ci. O dodatko-
we metry zachodniopomorscy portowcy
walcz¹ od lat, poniewa¿ to one gwaran-
tuj¹ wp³ywanie do Szczecina jednostek
o no�no�ci do 30 tys. ton, a tym samym
wiêksze zyski spó³ek operuj¹cych na te-
renie portu.

- Tor musi byæ pog³êbiony do g³êbo-
ko�ci 12,5 m (o ok. 2-2,5 metra) i mieæ
poszerzone koryto - t³umaczy Jan Stasiak,
przewodnicz¹cy Rady Interesantów Por-
tu Szczecin (jednego z sygnatariuszy pi-
sma do premiera). - Nasze nabrze¿a i ter-
minale s¹ przygotowane do obs³ugi jed-
nostek o no�no�ci do 30 tys. ton. Nieste-
ty, g³êboko�æ jest barier¹, dlatego spó³ki
portowe s¹ zmuszone do korzystania
z us³ug innych portów. Przestajemy byæ
konkurencyjni, tracimy ³adunki na rzecz
innych. Je�li nie pog³êbimy toru, Szcze-

W³adze Szczecina i tamtejsi portowcy: - Rz¹d chce
zmarginalizowaæ szczeciñski port ograniczaj¹c

dofinansowanie. Rz¹d: - To nieporozumienie,
nie ma mowy o marginalizacji. Bêdzie rozwój!

12,5 metra dla Szczecina

Bój o tor

�Zwracamy siê do Pana Premiera
z pro�b¹ o pilne uchwalenie przez Radê
Ministrów i wdro¿enie wieloletniego pla-
nu modernizacji i pog³êbienia toru wod-
nego �winouj�cie � Szczecin do g³êbo-
ko�ci 12,5 m na ca³ej jego d³ugo�ci, w ce-
lu umo¿liwienia dostêpu od strony mo-
rza do portów w Szczecinie i Policach
statkom o zanurzeniu 11 m oraz popra-
wy warunków nawigacyjnych i bezpie-
czeñstwa.� Tak zaczyna siê dwustronico-
wy list otwarty, który 12 stycznia tego
roku do Donalda Tuska wys³ali przedsta-
wiciele szczeciñskiego �rodowiska mor-
skiego oraz w³adz, na czele z prezyden-
tem Szczecina Piotrem Krzystkiem. Sy-
gnatariusze listu przypomnieli, i¿ w po-
przednich latach Ministerstwo Infrastruk-
tury i Urz¹d Morski zrealizowa³y pierw-
szy etap modernizacji wspomnianego toru

wodnego (wydaj¹c na ten cel 480 mln
z³), a kolejnym, naturalnym krokiem, jest
etap drugi, czyli jego pog³êbienie. Ina-
czej ca³o�æ inwestycji jest bez sensu.

A tymczasem, wed³ug prezydenta
Krzystka, z rz¹dowego programu �Utrzy-
manie morskich dróg wodnych w rejonie
uj�cia Odry w latach 2013-2026� wyni-
ka, i¿ rz¹dz¹cy planuj¹ ograniczenie do-
finansowania dla portowych inwestycji,
w wyniku czego Zespó³ Portów Szcze-
cin-�winouj�cie straci blisko 1,3 miliarda
z³otych.

Decyzja rz¹du oznacza, ¿e tor wodny
Szczecin-�winouj�cie nie zostanie pog³ê-
biony, co w efekcie spowoduje upadek
szczeciñskiego portu. Prezydent zaape-
lowa³ do Rady Miasta Szczecin i Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
o �przyjêcie stosownego stanowiska oraz

kraj WYDARZENIA

Port w �winouj�ciu...
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cin zamiast okna na �wiat, stanie siê por-
tem szuwarowo-bagiennym.

- To przedsiêwziêcie to nie kwestia
pieniêdzy czy presti¿u portu - wtóruje mu
Rafa³ Zahorski, wiceprezes rady. - To
konieczno�æ. Nigdy wcze�niej my, ludzie
portu, nie byli�my tak zdeterminowani,
by krzyczeæ jednym g³osem � 12,5 m jest
niezbêdne! Dzisiaj, by siê rozwijaæ, a ju-
tro, by w ogóle istnieæ na mapie europej-
skich portów. Albo Szczecin bêdzie jedy-
nie du¿¹ marin¹ jachtow¹.

�Nie mo¿emy pozwoliæ na upadek tej
bran¿y. To nasza lokalna racja stanu.��
napisa³ w specjalnym o�wiadczeniu pre-
zydent Szczecina. I za¿¹da³: - Warszawa
musi siê okre�liæ: Port Szczecin-�winouj-
�cie powinien istnieæ czy nie?

Jego zdaniem, zaniechanie inwestycji
spowoduje upadek szczeciñskiego por-
tu, wielu firm i utratê kilkunastu tysiêcy
miejsc pracy, nie licz¹c kooperantów
spó³ek portowych. Prezydent podkre�li³,
¿e 80 procent statków na Ba³tyku to jed-
nostki o no�no�ci od 30 do 80 tysiêcy ton.
Szczeciñsko-�winoujski zespó³ portów ju¿
ma potencja³ prze³adunkowy na poziomie
50 tysiêcy ton, ale mo¿e prze³adowywaæ
jedynie niespe³na po³owê tej liczby.

G³os w sprawie zabra³ równie¿ pre-
zes szczeciñskiego portu Jaros³aw Siergiej,
który w rozmowie z Polsk¹ Agencj¹ Pra-
sow¹ podkre�li³, ¿e mimo wszystko po-
zytywnie ocenia rz¹dowy projekt, ocze-
kuje jednak odpowiedzi, czy ministerstwo
odpowiedzialne za gospodarkê morsk¹

przewiduje modernizacjê toru i czy przy-
gotowuje inny dokument, który to po-
twierdzi i wska¿e �ród³a dofinansowania.
Koszt pog³êbienia wraz z ca³¹ infrastruk-
tur¹ to oko³o 1,3 mld z³.

- Je�li tor nie bêdzie pog³êbiony, na-
sza konkurencyjno�æ drastycznie spadnie
- zaznaczy³ prezes Siergiej.

Wed³ug Jacka Cichockiego, zastêpcy
dyrektora ds. technicznych Urzêdu Morskie-
go w Szczecinie, utrzymanie toru wodne-
go o d³ugo�ci oko³o 70 km, ze Szczecina
do �winouj�cia, kosztuje rocznie ok. 10-15
mln z³. I praktycznie co roku UM ma k³o-
poty z pozyskiwaniem tych funduszy.

- Pieni¹dze na pog³êbienie powinny
znale�æ siê w wieloletnim planie finanso-
wym - podkre�la Cichocki. - Nie mo¿na
myliæ utrzymania toru z planami moder-
nizacyjnymi i inwestycyjnymi. A te plany
to tak¿e poszerzenie toru, budowa umoc-
nieñ w okolicy wysp, stworzenie doku-
mentacji, raportu �rodowiskowego. To
zadanie na wiele lat. Ale tor musimy utrzy-
mywaæ ca³y czas i na to Urz¹d Morski chce
mieæ zapewnione fundusze.

Dwie ró¿ne sprawy

Tymczasem wed³ug rz¹du i polityków
Platformy Obywatelskiej, emocje wokó³
programu s¹ efektem nieporozumienia.
Miko³aj Karpiñski, rzecznik Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, t³umaczy, ¿e to dopiero wstêp-
ne prace nad koncepcj¹ i zgodnie z pro-
cedur¹, projekt zostanie najpierw przed-
³o¿ony do akceptacji kierownictwa resor-
tu, a dopiero po otrzymaniu zgody na
dalsze procedowanie, poddany konsulta-
cjom spo³ecznym, za� ostateczny zakres
zadañ ustalony zostanie po zakoñczeniu
wszystkich wymaganych procedur.

Olgierd Geblewicz, marsza³ek zachod-
niopomorski, podczas spotkania prasowe-
go na temat toru wodnego t³umaczy³, ¿e
dokument ma charakter roboczy i jest
bardzo korzystny dla dalszego funkcjono-
wania portów Szczecin i �winouj�cie

- Proponuje bowiem wieloletni plan
finansowy, 400 mln z³ do 2026 roku -
wyja�nia marsza³ek. - Do tej pory Urz¹d
Morski otrzymywa³ pieni¹dze z roku na
rok, czêsto zbyt ma³o i zbyt pó�no. A co
najwa¿niejsze, to nie jest plan moderni-
zacji i inwestycji toru wodnego ze Szcze-
cina do �winouj�cia. Projekt dotyczy je-
dynie kosztów bie¿¹cego utrzymania.

Arkadiusz Litwiñski, pose³ Platformy
i szef Zachodniopomorskiego Zespo³u
Parlamentarnego powiedzia³, ¿e Urz¹d

Morski przygotowuje dwa kolejne doku-
menty, dotycz¹ce w³a�nie modernizacji
toru oraz inwestycji ju¿ na otwartym mo-
rzu, dotycz¹cych podej�cia do portu
w �winouj�ciu.

- Wieloletni plan finansowy wydatków
bie¿¹cych na utrzymanie toru oparty jest
wy³¹cznie na pieni¹dzach z bud¿etu pañ-
stwa - doda³ pose³. - Program inwestycji,
który powstanie pó�niej, oparty bêdzie
na funduszach unijnych.

Innymi s³owy, wed³ug rz¹dowego
programu, na bie¿¹ce utrzymanie toru
wodnego bud¿et pañstwa ma przezna-
czyæ w ci¹gu kilkunastu lat ponad 400 mln
z³, a prace nad przeforsowaniem inwesty-
cji polegaj¹cej na pog³êbieniu go do 12,5
m to osobna sprawa i o dofinansowanie
mo¿na bêdzie siê staraæ z unijnego pro-
gramu.

Marsza³ek i szef zespo³u parlamentar-
nego zapewniali, ¿e bêd¹ namawiaæ
wszelkie gremia samorz¹dowe i parla-
mentarzystów do poparcia rz¹dowego pro-
jektu. W sukurs poszed³ im Marcin Zydo-
rowicz, wojewoda zachodniopomorski, któ-
ry na specjalnej konferencji stwierdzi³, ¿e
port Szczecin-�winouj�cie nie zosta³ pozba-
wiony mo¿liwo�ci rozwoju, a pog³êbienie
toru wodnego le¿y w interesie miasta i re-
gionu. Jego zdaniem Krzystek opar³ siê
o program roboczy dotycz¹cy inwestycji
portowych, a nie o wi¹¿¹cy dokument.

- Program ten jest zaproszeniem do dys-
kusji na temat inwestycji w porcie - mówi
Zydorowicz. - Nie mo¿na byæ pozbawio-
nym czego�, czego siê jeszcze nie ma.

Wed³ug zachodniopomorskich parla-
mentarzystów PO, brak w projekcie za-
pisu o dofinansowaniu inwestycji porto-
wych nie oznacza, ¿e tor wodny nie zo-
stanie w przysz³o�ci pog³êbiony.

- Jestem optymist¹ i nie mam w¹tpli-
wo�ci, ¿e tak wa¿ny projekt bêdzie
wspó³finansowany ze �rodków unijnych
z listy projektów na lata 2012-2014 - za-
pewnia sekretarz stanu w Ministerstwie
�rodowiska, Stanis³aw Gaw³owski.

Sekretarz wyja�nia, ¿e najpierw trze-
ba przekonaæ Komisjê Europejsk¹, ¿e
taka inwestycja jest potrzebna. - Po zgro-
madzeniu wszystkich niezbêdnych infor-
macji, bêdziemy mogli jednoznacznie
powiedzieæ, do jakiej g³êboko�ci trzeba
pog³êbiæ tor. Czy rzeczywi�cie to jest 12,5
metra, czy mo¿e 11? Bo jak s³ucham ró¿-
nych ekspertów, to nie s¹ w tej sprawie
zgodni.

Czes³aw Romanowski

kraj WYDARZENIA

Na trasie ze Szczecina do �winouj�cia.
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Tomasz Cichocki jako pi¹ty Polak w historii, op³yn¹³
samotnie Horn pod ¿aglami. Jego niezwyk³y rejs dooko³a

�wiata, na jachcie Polska Mied�, dobiega koñca.

kraj WYDARZENIA �wiatWYDARZENIA

kaæ, a¿ dokoñczy swoj¹ podró¿ przez
Cie�ninê Drake�a, wyp³ynie na spokoj-
niejsze wody i od tej pory bêdziemy �le-
dziæ ostatni du¿y etap. Nazwiemy go
powrotem do domu. Po drodze jeszcze
tylko jeden kamieñ milowy - równik, ale
to ju¿ wody doskonale znane Tomkowi.

W najwa¿niejszym dla Tomka dniu -
przekroczenia Hornu - pogoda zapropo-
nowa³a w zasadzie nagrodê. Przede
wszystkim Tomek, mijaj¹c os³awiony
przyl¹dek, móg³ - ze wzglêdu na dobr¹
widoczno�æ - obserwowaæ ten moment
i syciæ siê nim do woli. Zapewne mijaj¹c
skalist¹ granicê najgorszego miejsca na
Ziemi mówi³ sobie w duchu �Mam Ciê,
ty...!�. W miejscu wielokropka zostawia-
my pole na dowoln¹ twórczo�æ, dopusz-
czaj¹c nawet takie okre�lenie jak �Ty nie-
fajny... ty!�.

Dzieñ wprawdzie pochmurny, ale
suchy, z wiatrem w pierwszej czê�ci dnia
nieprzekraczaj¹cym 30, a pó�niej 35
wêz³ów. Fala równie¿ nie dokuczy dzi�
naszemu bohaterowi. Do koñca tej nie-
zapomnianej doby nie przekroczy nawet
5 metrów.� - taki wpis pojawi³ siê na ofi-
cjalnej stronie internetowej rejsu Tomasza
Cichockiego 8 lutego bie¿¹cego roku.

Rejs niezwyk³y

54-letni olsztynianin jest w samotnym
rejsie dooko³a �wiata od 250 dni. P³ynie
na d³ugim na nieca³e 12 metrów jachcie
Polska Mied�. Jego rejs, ju¿ dzisiaj nazwaæ
mo¿na je�li nie heroicznym, to na pewno
niezwyk³ym.

Wyprawa zaczê³a siê w po³owie maja
ubieg³ego roku w Sopocie. Tam odby³o
siê oficjalne po¿egnanie ¿eglarza przed
rejsem, który w zamierzeniu mia³ byæ sa-
motnym okr¹¿eniem ziemi pod ¿aglami
bez zawijania do portów. Prawdziwy start
nast¹pi³ 1 lipca z Brestu.

Atlantyk przep³yn¹³ Cichocki bez
przygód. Zna ten akwen doskonale.
W ci¹gu swojej 35-letniej kariery na mo-
rzu, dwukrotne pokona³ go samotnie i to
nawet w jednym sezonie.

Kiedy min¹³ Przyl¹dek Dobrej Nadziei
i wyzed³ na Ocean Indyjski, karta siê jed-
nak odwróci³a i Polak musia³ siê zmagaæ
z coraz to nowymi k³opotami. Najpierw
jego jacht zderzy³ siê z czym� p³ywaj¹-
cym w wodzie. Dosz³o do uszkodzenia
steru. Poturbowany zosta³ tak¿e kapitan.
W efekcie musia³ zawin¹æ do Port Eliza-
beth w RPA.

Po doprowadzeniu do ³adu jachtu i sie-
bie, Cichocki wyruszy³ ponownie w rejs,

Kapitan ju¿ wraca...

�Wczoraj, kiedy kapitan dop³ywa³ do
umownej linii biegn¹cej wzd³u¿ 67 po-
³udnika wyznaczaj¹cego koniec Oceanu
Spokojnego i pocz¹tek Atlantyku, zwró-
cili�my uwagê na do�æ ciekawy zbieg
okoliczno�ci. Otó¿, by³ to dwie�cie dwu-
dziesty drugi dzieñ rejsu, który wypad³
drugiego dnia, drugiego tygodnia, dru-
giego miesi¹ca, drugiego roku, drugiej

dekady. ̄ eby by³o jeszcze ciekawiej, Pol-
ska Mied� mniej wiêcej w tym momen-
cie przekracza³a barierê 22 tysiêcy prze-
p³yniêtych mil. Skomplikowane? Trochê
tak, ale jak siê nad tym zastanowiæ, to
w miarê prosta sprawa, a stopieñ kom-
plikacji podsyca tylko wielko�æ tej chwili.
(�) Wracaj¹c jednak do naszego kapi-
tana - teraz wystarczy cierpliwie pocze-
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Tomasz Cichocki
przed startem do samotnego

rejsu dooko³a �wiata.
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choæ nie jest on ju¿ klasyfikowany jako
non stop dooko³a �wiata. Wyprawa jest
za to ca³y czas nadzorowana i rejestrowa-
na przez WSSRC (World Saling Speed
Record Council), renomowan¹, miêdzy-
narodow¹ organizacjê zajmuj¹c¹ siê no-
towaniem ¿eglarskich rekordów.

Pod koniec listopada Cichocki ponow-
nie wpad³ w tarapaty. Nagle przesta³ siê
kontaktowaæ ze �wiatem zewnêtrznym.
Nikt nie wiedzia³, co siê mog³o staæ. Spra-
wa wyja�ni³a siê dopiero po miesi¹cu
coraz bardziej nerwowego oczekiwania.

Oto, w samo Bo¿e Narodzenie do Pol-
ski dotar³a informacja z rosyjskiego stat-
ku Profesor Kromow, który napotka³
Polsk¹ Mied� w okolicach Nowej Zelan-
dii i nawi¹za³ z ni¹ kontakt przy pomocy
krótkofalówki. Okaza³o siê, ¿e Cichocki
ma awariê systemu ³¹czno�ci satelitarnej.

Nie uda³o siê jej usun¹æ do dzisiaj. Nie
mamy wiêc informacji o tym, jak poko-
nanie Przyl¹dka Horn prze¿y³ sam ¿eglarz,
jak zmaga siê z coraz nowymi k³opotami

i kaprysami przyrody, których mu pod-
czas tego rejsu nie brakuje. Bêdzie go o to
mo¿na zapytaæ dopiero, kiedy dotrze do
Europy. Je�li (odpukaæ!)  nic z³ego ju¿
siê nie wydarzy, Cichocki powinien siê
zameldowaæ w Bre�cie na prze³omie
kwietnia i maja. Miesi¹c pó�niej Polska
Mied� powinna zostaæ przywitana w Pol-
sce � w Górkach Zachodnich.

W elitarnym gronie

- Kapitan Cichocki ma na pok³adzie
tak¿e komórkê, wiêc mam nadziejê, ¿e
jak tylko znajdzie siê w zasiêgu jakiego�
l¹du, zadzwoni - mówi Krzysztof Mikun-
da, szef projektu Around the World Del-
phia Project, jak nazwano wyprawê olsz-
tyñskiego ¿eglarza. - Jak us³yszê jego g³os,
to siê chyba poryczê.

Chocia¿ rejs kapitana Cichockiego nie
jest ju¿ samotnym op³yniêciem ziemi
dooko³a �wiata bez zawijania do portów,
nie mo¿na umniejszaæ jego wagi. To wiel-
ki sukces, zarówno jego osobisty, jak i fir-
my Delphia Yachts, która zbudowa³a mu
jacht. Je�li �Cichy�, jak o ¿eglarzu mówi¹
przyjaciele, zamknie Wielk¹ Pêtlê (czego
¿yczymy mu z ca³ego serca), wejdzie do
elitarnego grona zaledwie kilkunastu Pola-
ków, którym siê uda³a ta sztuka.

Ale nawet i bez tego, ju¿ teraz, Cichoc-
ki zas³uguje na owacjê. Jest bowiem do-
piero pi¹tym Polakiem w historii � po
Krzysztofie Baranowskim (1973 rok),
Henryku Jaskule (1980 rok), Tomaszu Le-
wandowskim (2008 rok) i Zbigniewie
Gutkowskim (2011 rok), który samotnie,
jachtem op³yn¹³ legendarny Przyl¹dek
Nieprzejednany, co s³usznie uznawane
jest za wyj¹tkowe osi¹gniêcie ¿eglarskie.

Kiedy zamykali�my to wydanie �Na-
szego MORZA� Polska Mied� znajdowa³a
siê na Ocenie Atlantyckim w okolicach
równika. Zachêcamy do �ledzenia pod-
ró¿y Tomasza Cichockiego na bie¿¹co, co
mo¿na robiæ na stronie internetowej:
www.kapitancichocki.pl i na facebo-
oku: www.facebook.com/atwdp.

Tomasz Falba

2 marca w Gdañsku, ju¿ po raz
czterdziesty drugi, odby³o siê wrê-
czenie najbardziej presti¿owych pol-
skich nagród ¿eglarskich, do których
w przysz³ym roku murowanym kan-
dydatem bêdzie zapewne tak¿e i ka-
pitan Cichocki.

Tytu³ ¯eglarza Roku 2011�Srebr-
ny Sekstant� i I Nagroda Honorowa
�Rejs Roku 2011� przypad³a w udzia-
le Zbigniewowi Gutkowskiemu za
zajêcie drugiego miejsca w samot-
nych regatach dooko³a �wiata Velux
5 Oceans, w których wystartowa³
(pod patronatem �Naszego MO-
RZA�) na jachcie Operon Racing. By³
to pierwszy w historii wystêp Pola-
ka w tego rodzaju imprezie.

Drug¹ nagrodê otrzyma³ Broni-
s³aw Radliñski  i jego za³oga z jachtu
Solanus (w sumie 35 ¿eglarzy), za rejs
wokó³ obu Ameryk, który odby³ siê
podczas wyprawy �Morskim szlakiem
Polonii 2010-2011�. W jej trakcie So-
lanus pokona³ tzw. Przej�cie Pó³noc-
no-Zachodnie oraz Przyl¹dek Horn.

Trzeci¹ nagrod¹ wyró¿niono rejs
jachtu Mantra Asia z dwuosobow¹ za-
³og¹ na pok³adzie z³o¿on¹ z Joanny Paj-
kowskiej i Aleksandra Nebelskiego. Trasa
licz¹cej 22 tysi¹ce mil morskich wypra-
wy, wiod³a z Florydy przez Pacyfik,
Ocean Indyjski, Morze Czerwone do
Monfalcone  na Adriatyku.

Jury nagrody przyzna³o tak¿e trzy
wyró¿nienia. Romanowi Paszke z za-
³og¹ za rekordowe przej�cie Atlanty-
ku na trasie Las Palmas � Gwadelupa
katamaranem Renault eco2. Rados³a-
wowi Kowalczykowi za pomy�lne
przej�cie kwalifikacji, start i ukoñcze-
nie regat samotnych ¿eglarzy przez
Atlantyk Mini Transat na jachcie Cal-
bud. Piotrowi Ku�niarowi za pionier-
ski antarktyczny rejs jachtem Selma
Expeditions z 10-osobow¹ za³og¹,
podczas którego, jako pierwsi Polacy
¿eglowali po Morzu Weddella.

Nagroda Specjalna �Rejs Roku
2011� przypad³a za� w udziale har-
cerskiemu ¿aglowcowi Zawisza
Czarny, w uznaniu roli, jak¹ odegra³
on w morskim wychowaniu m³o-
dzie¿y, podczas piêædziesiêciu lat
swojej morskiej s³u¿by.

Rejsy Roku
rozdane!
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Polska Mied� pod ¿aglami.
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P¯B, funkcjonuj¹c¹ na ba³tyckim ryn-
ku promowym pod mark¹ Polferries, pró-
bowano prywatyzowaæ ju¿ dwa razy. Obie
procedury zosta³y przerwane. Powód? Jak
informuje biuro prasowe ministerstwa:
oferty z³o¿one przez potencjalnych inwe-
storów nie spe³ni³y oczekiwañ MSP. To
o tyle zaskakuj¹ce, ¿e w drugim podej-
�ciu o zakup P¯B stara³ siê duñski arma-
tor DFDS, na któr¹ to firmê zarówno kie-
rownictwo, jak i zwi¹zki zawodowe pa-
trzy³y przychylnym okiem (do koñca mi-
nionego roku w czarterze DFDS p³ywa³
zreszt¹ jeden z promów P¯B - Wawel).
Kilka miesiêcy pó�niej, w kwietniu ub.
roku, z funkcj¹ prezesa spó³ki po¿egna³
siê Jan Warcho³, który kierowa³ P¯B przez
10 lat. Choæ oficjalnego powodu nie po-
dano, nieoficjalnie mówi³o siê, ¿e przy-
czyn¹ by³o nieudolne przygotowywanie
przedsiêbiorstwa do prywatyzacji. Tym-
czasowym prezesem zosta³ Piotr Redmer-

Grunty Dalmoru
tu¿ przy Sea Towers.

W najbli¿szym czasie
powinien siê rozstrzygn¹æ

los Polskiej ¯eglugi
Ba³tyckiej. Czy zostanie

sprzedana? Byæ mo¿e, o ile
Ministerstwo Skarbu

Pañstwa nie zamknie
procedury przetargowej.

Nie po raz pierwszy
zreszt¹. I nie tylko
w wypadku tego

przedsiêbiorstwa.
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ski, dyrektor ekonomiczny spó³ki. Prze-
prowadzi³ restrukturyzacjê zwalniaj¹c lub
zmieniaj¹c stosunek pracy (z etatu na kon-
trakt) z powa¿n¹ czê�ci¹ za³ogi. P¯B pod
jego kierownictwem obs³uguje obecnie
po³¹czenie Gdañsk-Nynashamn promami
Baltivia i Scandinavia oraz na trasie ze
�winouj�cia do Ystad wspomnianym Wa-
welem. Wcze�niej, w 2010 roku zamkniê-
te zosta³o po³¹czenie �winouj�cie-Kopen-
haga, a obs³uguj¹cy je prom Pomerania
- sprzedany.

K³opot z Polferries

Dlaczego Skarb Pañstwa chce sprze-
daæ P¯B? Poniewa¿ firma nie ma pieniê-
dzy na odnowienie floty, a od kilku lat
odnotowuje spadek przewozów. Chc¹c
walczyæ o pozycjê na rynku musi zain-
westowaæ - a nie ma z czego. Od 2008 r.
notuje te¿ coraz wiêksze straty. W 2010
roku by³o to 19 mln z³.

Wed³ug specjalistów, to ostatni dzwo-
nek, by sprzedaæ spó³kê. O tym, i¿ P¯B
jest coraz mniej atrakcyjna, �wiadczy fakt,
¿e do trzeciego procesu prywatyzacyjne-
go nie wystartowa³ ani DFDS, ani Stena
Line Scandinavia � uczestnicz¹cy w dwóch
poprzednich procesach prywatyzacyj-
nych. Tym razem do MSP wp³ynê³y dwie
oferty na zakup 91 proc. akcji spó³ki �
od ̄ eglugi Polskiej � spó³ki córki Polskiej
¯eglugi Morskiej, oraz od Konsorcjum
Polen Line w Warszawie, utworzonego
przez spó³ki Swedish House i Polen Fer-
ries Limited z Cypru oraz inwestora pry-
watnego Gustawa Myrstena.

P¯M to najwiêkszy polski armator,
p³ywaj¹cy ze �winouj�cia do Ystad i Trel-
leborga pod mark¹ Unity Line, który w od-
ró¿nieniu od P¯B dobrze sobie radzi na
rynku � rok 2010 zakoñczy³ z zyskiem
12 mln z³.

Z kolei Swedish House to dosyæ ta-
jemnicza spó³ka. Jak podaje �Puls Bizne-
su�, wiadomo o niej jedynie, ¿e ma sie-
dzibê w Warszawie, do rejestru przedsiê-
biorców zosta³a wpisana w lipcu 2007 r.,
a jej prezesem jest Jan Niezwiestny, któ-
ry pojawia³ siê w mediach w latach 90.
ubieg³ego wieku, równie¿ przy okazji
prywatyzacji P¯B w 1997 r. Wed³ug
dziennikarzy �¯ycia�, Niezwiestny za³o-
¿y³ w 1990 r. firmê Polen Ferries Rederi.
W 1991 r. jako pierwszy prywatny biz-
nesmen uruchomi³ liniê promow¹ z Pol-
ski do Kaliningradu. Niedochodowe rej-
sy spowodowa³y du¿e problemy finan-
sowe firmy, a szwedzki s¹d skaza³ biz-
nesmena za �zabranie pieniêdzy z kasy
firmy i fa³szowanie dokumentów� na rok
i cztery miesi¹ce pozbawienia wolno�ci.
Inny wspó³w³a�ciciel Polen Line, Gustaw
Myrsten, by³ z kolei g³ównym udzia³ow-
cem Rederi AB Slite, które 20 lat temu,
przed bankructwem w 1993 roku, by³o
piêædziesiêcioprocentowym udzia³ow-
cem Viking Line � jednego z najbardziej
znanych, rozpoznawalnych i zas³u¿onych
armatorów w historii ba³tyckiej ¿eglugi
promowej.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa ma wiêc
teraz powa¿ny k³opot. Z jednej strony �
powa¿ny przewo�nik, z ustalon¹ pozycj¹
i kapita³em, z drugiej � dosyæ tajemnicza

firma, po której nie wiadomo czego siê
spodziewaæ. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
propozycja ̄ eglugi Polskiej jest bardziej
atrakcyjna. Tyle ¿e P¯M to firma pañstwo-
wa, wiêc kupno przez ni¹ P¯B oznacza-
³oby przelewanie pañstwowych pieniê-
dzy z jednej kieszeni do drugiej. Mo¿e
z tego powodu (oficjalnego nie znamy),
a mo¿e dlatego, i¿ wed³ug nieoficjalnych
pog³osek Polen Line chce za P¯B zap³a-
ciæ 60 mln z³ (P¯M � o 40 mln mniej, mi-
nisterstwo chcia³oby 95 milionów), MSP
wy³¹czno�æ w negocjacjach zakupu akcji
P¯B przyzna³o w³a�nie Polen Line. Jed-
nak, w wypadku ewentualnego braku
porozumienia, gdy chodzi o warunki umo-
wy sprzeda¿y, ministerstwo ma wci¹¿
mo¿liwo�æ powrotu do negocjacji z ¯e-
glug¹ Polsk¹. Ale bardziej prawdopodob-
ne jest to, i¿ równie¿ trzecia próba pry-
watyzacji siê nie powiedzie.

�Nie� dla spó³ki pracowniczej

Polska ̄ egluga Ba³tycka to nie jedy-
ne przedsiêbiorstwo morskie, z którego
sprzeda¿¹ pañstwo ma k³opot. Od kilku
lat nie udaje siê sprywatyzowaæ np. Pol-
skiego Ratownictwa Okrêtowego (patrz
�Nasze MORZE� nr 5/2010). W tym wy-
padku Ministerstwo Skarbu Pañstwa za-
skoczy³o (w marcu 2010 roku) pracow-
ników PRO nieoczekiwan¹ informacj¹
o rozpoczêciu procedury sprzeda¿y. Nie-
oczekiwan¹, poniewa¿ za³oga PRO by³a
przekonana, ¿e firma zostanie im prze-
kazana w odp³atne u¿ytkowanie, o co
starali siê od 2004 roku. Dopiero we
wrze�niu 2009 r. sprawa nabra³a przy�pie-
szenia, ale w po¿¹danym przez za³ogê
kierunku. Raport doradcy MSP by³ przy-
chylny formie prywatyzacji, jak¹ zapro-
ponowali pracownicy. St¹d ich zdziwie-
nie, gdy dowiedzieli siê, ¿e PRO dosta-
nie ten, kto wiêcej zap³aci. Istnia³a po-
wa¿na obawa, ¿e przedsiêbiorstwo wy-
kupi zagraniczna konkurencja, w wyniku
czego nale¿¹ca do niewielkiej obecnie
liczby polskich przedsiêbiorstw armator-
skich i zatrudniaj¹ca wy³¹cznie polsk¹
za³ogê rodzima spó³ka zniknie z rynku,
a jej pracownicy strac¹ pracê.

Ówczesny wicedyrektor PRO Tomasz
Sagan dodawa³: - Podobne sytuacje mia-
³y ju¿ miejsce w wypadku innych firm.
Dzia³alno�æ, któr¹ prowadzimy, ma cha-
rakter miêdzynarodowy, mo¿na j¹ wyko-
nywaæ z ka¿dego miejsca na ziemi. Opiera
siê g³ównie na odpowiednich, wypraco-
wanych, kontaktach. Jedyne czego przy-
sz³y kupiec potrzebuje, to aktywa i na-

W tym roku Ministerstwo Skarbu Pañstwa znów spróbuje sprywatyzowaæ
Polskie Ratownictwo Okrêtowe.
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sza czê�æ rynku, któr¹ sobie przez te lata
wypracowali�my.

Ministerstwo Skarbu twierdzi³o, ¿e nic
nikomu nie obiecywa³o, a o prywatyzacji
by³o wiadomo od 2008 roku. W maju
2010 roku do przetargu o PRO stanê³y
cztery firmy: Gastel ̄ urawie SA, Port Con-
sultants sp.j., Maritim-Shipyard sp. z o.o.,
PRO Spó³ka z o.o. (czyli spó³ka pracow-
ników przedsiêbiorstwa). Do drugiej tury
negocjacji dopuszczono dwóch ostatnich
oferentów. Jednak 22 grudnia tego¿ roku
podjêto decyzjê o �odst¹pieniu od nego-
cjacji na podstawie publicznego zaprosze-
nia w sprawie prywatyzacji bezpo�redniej
przedsiêbiorstwa pañstwowego pod na-
zw¹ Polskie Ratownictwo Okrêtowe z sie-
dzib¹ w Gdyni�. Dlaczego? - Oferty z³o-
¿one przez potencjalnych inwestorów nie
spe³ni³y oczekiwañ MSP, dlatego proces
zosta³ zamkniêty - wyja�ni³a nam rzecz-
nik prasowy MSP, Magdalena Kobos, do-
daj¹c, ¿e ministerstwo planuje wznowiæ
proces prywatyzacji przedsiêbiorstwa do
koñca II kwarta³u 2012 roku.

Ta ostatnia informacja znów zaskoczy-
³a pracowników PRO, bo dowiedzieli siê
o niej od� naszego dziennikarza.

- Pierwsze s³yszê - mówi Piotr Kowa-
lik, dyrektor zarz¹dzaj¹cy PRO, gdy po-
prosili�my go o komentarz. - Ministerstwo
nie informowa³o nas o swojej decyzji. Ale
jest naszym w³a�cicielem i mo¿e robiæ co
chce.

Dyrektor Kowalik nie potrafi³ powie-
dzieæ, czy w podczas ponownego pro-

cesu prywatyzacyjnego we�mie w niej
udzia³, jak poprzednio, spó³ka pracow-
nicza. Wed³ug niego, nie ma potrzeby
prywatyzowaæ firmy, poniewa¿ daje ona
sobie w tej chwili radê. Ale, powtarza, de-
cyzje w tej sprawie nie do niego nale¿¹.

Podobn¹ do PRO drog¹, prywatyzacji
pracowniczej, chcia³a pój�æ za³oga Przed-
siêbiorstwa Us³ug ̄ eglugowych i Porto-
wych Gdynia WU¯. Nie posiada³a jednak
wystarczaj¹cych �rodków. �wiadcz¹ca
g³ównie us³ugi holownicze i cumownicze
oraz zwi¹zane z utrzymaniem bezpie-
czeñstwa ¿eglugi w Porcie Gdynia spó³-
ka, nale¿a³a od maja 1996 roku do Zarz¹-
du Morskiego Portu Gdynia. I to on mia³
wybraæ dla WU¯, w imieniu Skarbu Pañ-
stwa, nowego w³a�ciciela. Przejêciem
udzia³ów zainteresowana by³a holender-
ska firma Fairplay BV, nale¿¹ca do grupy
Fairplay Towage, potentata na rynku tego
typu us³ug, operuj¹ca w Rotterdamie,
Hamburgu, w rejonie Kana³u Kiloñskie-
go, we wszystkich portach wschodnich
Niemiec. W Polsce to w³a�ciciel dwóch
spó³ek holowniczych: Project ¯eglugi
w Szczecinie i Port-Holu w �winouj�ciu.
Przeciw prywatyzacji protestowa³y zwi¹z-
ki zawodowe dzia³aj¹ce w spó³ce. Ba³y
siê zwolnieñ i zatrzymania rozwoju firmy.
Jednak we wrze�niu zesz³ego roku, za
44,4 mln z³otych w³a�cicielem spó³ki zo-
stali w³a�nie Holendrzy.

Wed³ug zarz¹du gdyñskiego portu, cel
prywatyzacji: znalezienie inwestora bran-
¿owego mog¹cego zapewniæ spó³ce kon-

kurencyjn¹ pozycjê na rynku us³ug ho-
lowniczych, zosta³ zrealizowany.

- Pracownikom spó³ki inwestor udzieli³
gwarancji zatrudnienia oraz zachowania
warunków pracy i p³acy przez okres
trzech lat. W obecnej sytuacji na rynku,
to bardzo przyzwoita propozycja - zapew-
ni³ Janusz Jarosiñski, prezes Zarz¹du Mor-
skiego Portu Gdynia SA.

Z rybaka � deweloper

Niczym zakoñczy³y siê dwie próby
sprywatyzowania Przedsiêbiorstwa Po³o-
wów Przetwórstwa i Handlu Dalmor
z Gdyni. To najstarsze - powsta³o w 1946
roku - polskie przedsiêbiorstwo zajmuj¹-
ce siê po³owami dalekomorskimi. W cza-
sie swojej �wietno�ci Dalmor zatrudnia³
ok. 7,5 tys. osób i dysponowa³ flot¹ 70
statków, które rocznie od³awia³y 278 tys.
ton ryb. Z czasem zmniejsza³ flotê, kon-
centruj¹c siê na dzia³alno�ci deweloper-
skiej. Do przedsiêbiorstwa nale¿¹ bowiem
niezwykle cenne tereny w rejonie Mola
Rybackiego w Gdyni. Dlatego, gdy
w 2004 roku Skarb Pañstwa rozpocz¹³
procedurê prywatyzacyjn¹, zg³osi³y siê
do niej dwie firmy z kompletnie ró¿nych
bran¿: Wilbo, zajmuj¹ca siê przetwór-
stwem ryb i deweloperski potentat, In-
vest Komfort. Do sprzeda¿y jednak nie
dosz³o. Kolejn¹ próbê prywatyzacji Dal-
moru MSP podjê³o w 2010 roku. Wów-
czas zainteresowany by³ ju¿ tylko In-
vest Komfort. Jednak i ta próba zakoñ-
czy³a siê niczym, poniewa¿ firma za-
proponowa³a cenê du¿o poni¿ej ocze-
kiwañ ministerstwa.

Ju¿ wiadomo, ¿e procedura prywaty-
zacyjna nie zostanie powtórzona. MSP
wybra³o inn¹ drogê: w³¹czy³o Dalmor do
Polskiego Holdingu Nieruchomo�ci, któ-
ry jest w³a�cicielem m.in. 59 luksusowych
domów i który ma zamiar wybudowaæ
w tym miejscu m.in. wysoko�ciowiec po-
dobny do stoj¹cego nieopodal Sea Towers.
Obecnie spó³ka szuka prezesa, bowiem
trzyletnia kadencja obecnego zarz¹du
koñczy siê w kwietniu. Dalmor jednocze-
�nie wygasi³ aktywno�æ na morzu, wyod-
rêbniaj¹c ze struktur spó³ki Dalekomorsk¹
Kompaniê Po³owow¹. Ostatni trawler
ch³odnia, Dalmor II, nale¿¹cy do DKP,
zosta³ w lutym sprzedany kontrahentom
z Azji i z urugwajskiego Montevideo trafi
do Busan w Korei Po³udniowej.

Czes³aw Romanowski
Piosta
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- Podczas dzisiejszego fina³u zostanie
wybrany najlepszy z najlepszych - mówi³
przed prezentacjami, prezes TOP KO-
RAB, mgr in¿. Jerzy Czuczman. - Dyplo-
manci bêd¹ mieli dziesiêæ do piêtnastu
minut, aby zaprezentowaæ przedmiot
swojej pracy. W tym czasie bêd¹ musieli
opowiedzieæ o niej samej, jak i o tym, jaki
wk³ad w³asny maj¹ w rozwi¹zaniu dane-
go problemu.

Royal Institution of Naval Architects
(RINA) to królewskie stowarzyszenie pro-
jektantów statków i in¿ynierów okrêtow-
ców � znana na ca³ym �wiecie, szczyc¹-
ca siê 150-letnimi tradycjami, zrzeszaj¹ca
okrêtowców z ca³ego �wiata brytyjska
organizacja. Co roku na ca³ym �wiecie,
razem z narodowymi organizacjami tego
typu, organizuje konkurs na najlepsze
prace dyplomowe studentów wydzia³ów
morskich. W Polsce jego wspó³organiza-
torem jest Towarzystwo Okrêtowców
Polskich KORAB. Obie organizacje od
2005 roku przyznaj¹ wspóln¹ nagrodê.
Scenariusz jej przyznania jest zawsze taki

sam: najpierw kadra Politechniki wybiera
oko³o dziesiêciu najlepszych prac dyplo-
mantów Wydzia³u Oceanotechniki i Okrê-
townictwa Politechniki Gdañskiej. Do fi-
na³owej prezentacji za� trzy � cztery.
Odbywa siê ona w auli WOiO, z udzia³em
kadry profesorskiej, promotorów prac
i wszystkich chêtnych,

Tegoroczna edycja cieszy³a siê du-
¿ym zainteresowaniem. Troje finalistów,
po kilkunastominutowych prezenta-
cjach, odpowiada³o na pytania licznie
zgromadzonej publiczno�ci. Komisja,
która dokonuje oceny sk³ada siê
z dwóch przedstawicieli RINA, dwóch
przedstawicieli Towarzystwa Okrêtow-
ców KORAB i jednego z Wydzia³u Oce-
anotechniki i Okrêtownictwa Politech-
niki Gdañskiej. To gremium, po kilku-
dziesiêciominutowej naradzie, przyzna-
³o �The 2001 RINA-KORAB Student
Naval Architekt Award� Tomaszowi
Domañskiemu za pracê �Koncepcja
hydrostatycznego napêdu g³ównego
dwustronnego promu pasa¿ersko-samo-

Ju¿ po raz siódmy najlepsi dyplomanci z Wydzia³u
Oceanotechniki i Okrêtownictwa stanêli do konkursu

RINA-KORAB Award na najlepsz¹ pracê.

Najlepsi studenci wyró¿nieni chodowego�, której promotorem by³
prof. dr hab. in¿. Zygmunt Paszota.

Dwoje pozosta³ych finalistów to Ewe-
lina Ciba, która zaprezentowa³a pracê
�Wp³yw stosunków wymiarowych na
krzyw¹ ramion prostuj¹cych - przyczynek
do oceny zmian w miêdzynarodowych
przepisach stateczno�ci� (promotor dr in¿.
Janusz Stasia) oraz Pawe³ Bianga i jego
�Analiza oporowo napêdowa szybkiego
katamaranu powierzchniowo tn¹cego�
(promotor dr in¿. Micha³ Krê¿elewski).

Uczestnicy konkursu otrzymuj¹ bez-
p³atne cz³onkostwo w RINA i KORAB (dla
finalistów � roczne, dla zwyciêzcy � dwu-
letnie) oraz nagrodê pieniê¿n¹. Jak pod-
kre�la³ dyrektor Czuczman � suma nie jest
wielka, ale i tak przecie¿ najwa¿niejszy jest
presti¿. Nazwisko zwyciêscy znajdzie siê
w biuletynie RINA i bêdzie znane w �rodo-
wisku okrêtowców na ca³ym �wiecie.

- Poziom prac co roku jest dobry, bo
przecie¿ to najlepsi z najlepszych � po-
wiedzia³ nam prezes Czuczman. - Prezen-
tacja publiczna, sposób w jaki dana oso-
ba przedstawi swoj¹ pracê ma decyduj¹-
ce znaczenie w ostatecznym werdykcie.
Je¿eli prace s¹ na podobnym poziomie
technicznym, to w³a�nie ten kto potrafi
lepiej sprzedaæ swój dorobek, jest wybie-
rany. Idea konkursu jest bowiem taka, by
m³odzi adepci sztuki projektowania spo-
tkali siê z rzeczywistym wyzwaniem
¿yciowym. Prezentacji przed du¿¹ pu-
bliczno�ci¹ na studiach nie ucz¹.

Jak dodaje Jerzy Czuczman, zwyciêz-
cy konkursu mog¹ liczyæ na dobr¹ pracê
i pensjê znacznie powy¿ej �redniej kra-
jowej. Ci najlepsi, s¹ od razu wy³apywani
przez znane firmy z bran¿y okrêtowej.

Czes³aw Romanowski

Trójka laureatów (z lewej strony: Tomasz Domañski
i Ewelina Ciba, pierwszy z prawej: Pawe³ Bianga)

z dr in¿. Januszem Lemskim, prodziekanem ds. kszta³cenia
Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa PG.

18 Nasze MORZE l nr 3 l marzec 2012

RINA-KORAB Award 2011

kraj WYDARZENIA krajWYDARZENIA
Fo

t. 
Cz

es
³a

w 
Ro

m
an

ow
sk

i

od 16 kwietnia szukaj nas na:     www.portalmorski.pl



19Nasze MORZE l nr 3 l marzec 2012 od 16 kwietnia szukaj nas na:     www.portalmorski.pl

Fo
t. 

Pi
ot

r B
. S

ta
re

ñc
za

k

szy, a zawieraj¹c¹ jego relacjê z wdar-
cia siê U-Bootem do g³ównej bazy
Royal Navy w 1939 roku?

- Nikt nigdy nie opisa³ tego wydarze-
nia lepiej, ni¿ sam Prien. Ksi¹¿ka ukaza³a
siê w czasie II wojny �wiatowej, ale sko-
ro seria �z kotwiczk¹� oparta jest g³ów-
nie na relacjach z pierwszej rêki, nie wi-
dzia³em powodów, by nie opublikowaæ
ksi¹¿ki napisanej co prawda przez faszy-
stê, ale te¿ cz³owieka, który bra³ udzia³
w tej jednej z najs³ynniejszych akcji pod-
czas ostatniej wojny.

- Ale mia³ pan opory przed wyda-
niem tej pozycji?

- Oczywi�cie, ¿e tak. Podobnie by³o
z ksi¹¿k¹ Patricka Agte �Michael Witt-

mann�. By³a sprzedawana w Media Mark-
cie na zasadzie ksi¹¿ki �spod lady�, co su-
gerowa³o, i¿ jest wydana nielegalnie. Wy-
wo³a³o to artyku³ w �Gazecie Wyborczej�
i gwa³town¹ reakcjê czytelników. Dosta-
³em kilka bardzo przykrych telefonów.
Poczu³em siê nieswojo czytaj¹c, ¿e jestem
faszyst¹. Zrozumia³em, i¿ pope³ni³em
b³¹d nie pisz¹c wstêpu do tej pozycji. Dla-
czego wyda³em Priena? Chcê publikowaæ
rzeczy ukazuj¹ce wojnê z ró¿nych punk-
tów widzenia, równie¿ z punktu widze-
nia faszystów. By poj¹æ faszyzm, zrozu-
mieæ motywacje ludzi w niego zaanga¿o-
wanych, potrzebne s¹ ich relacje: niech
sami opowiedz¹ o sobie, o tym co prze-
¿yli i co ich motywowa³o.

Z Andrzejem Ryb¹, za³o¿ycielem Oficyny Wydawniczej Finna,
rozmawiaj¹ Tomasz Falba i Czes³aw Romanowski
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- Panie Andrzeju, jest pan fa-
szyst¹?

- Nie, co wiêcej, nie znoszê wszelkich
nacjonalizmów i demagogii. Ten totalitar-
ny re¿im wyhodowa³ w Europie zbrodni-
czy nazizm i inne do dzisiaj pa³êtaj¹ce siê
po �wiecie demony.  Fakt, ¿e wyrasta³ z go-
spodarczej stagnacji w niczym nie mo¿e
zmieniæ, moim zdaniem, tej oceny. Mo¿e
ci¹gle warto to powtarzaæ? Ja sam, za opór
przeciwko innemu totalitaryzmowi, odsie-
dzia³em pó³ roku wiêzienia.

- To dlaczego wydaje pan propa-
gandowe ksi¹¿ki faszystowskie?
Choæby �Moj¹ drogê do Scapa Flow�
Güntera Priena, napisan¹ na zlece-
nie Ministerstwa Propagandy III Rze-

Na w³asne
oczy
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- Ale dobrze pan wie, ¿e Prien tej
ksi¹¿ki nie napisa³ sam. Napisa³ mu
j¹ kto� z Ministerstwa Propagandy, to
typowa ksi¹¿ka promuj¹ca zwyciêski
faszyzm, a nie tylko relacja uczestni-
ka wydarzeñ.

- Zgadzam siê, ¿e to ksi¹¿ka propa-
gandowa. Ale jednak nikt nie napisa³ bar-
dziej szczegó³owej, dok³adnej relacji z raj-
du do Scapa Flow. Chcê podkre�liæ jedn¹
rzecz, przytaczan¹ przez admira³a Dönit-
za: niemiecka marynarka wojenna,
a szczególnie okrêty podwodne, stanowi-
³y swego rodzaju enklawê, wy³¹czon¹
z reszty dzia³alno�ci faszystowskich Nie-
miec. Oni nie sugerowali siê tym, co ro-
bi³y inne rodzaje si³ zbrojnych Rzeszy, nie
dociera³y do nich informacje o obozach
koncentracyjnych. Oni koncentrowali siê
tylko i wy³¹cznie na wojnie na morzu.
Wielu niemieckich mê¿czyzn, którzy nie
byli faszystami, zaci¹ga³o siê do marynar-
ki, bo poci¹ga³a ich chêæ prze¿ycia nie-
zwyk³ej przygody.

- Czy nie jest tak, ¿e obcuj¹c z ty-
mi ksi¹¿kami, przejmuje pan tok my-
�lenia autorów? To co pan powie-

dzia³, to typowa döenitzowska pro-
paganda. W ten sposób t³umaczy³ on
swój stosunek do faszyzmu, uspra-
wiedliwiaj¹c marynarkê wojenn¹,
kreuj¹c niemieckich marynarzy na
rycerzy bez skazy. Ale to przecie¿
w³a�nie Dönitz zosta³ nastêpc¹ Hitle-
ra po jego �mierci. To on wysy³a³ ty-
si¹ce marynarzy na morze, wiedz¹c
¿e ich walka nie ma ju¿ najmniejsze-
go sensu!

- Osobi�cie uwa¿am, ¿e Dönitz zosta³
skazany nies³usznie. I nie jest to tylko
moja opinia, ale równie¿ amerykañskich
genera³ów.

- Na przyk³ad Nimitza.
- Tak, ludzi, którzy znali specyfikê

wojny podwodnej. Wiêcej � uwa¿am, ¿e
je¿eli chodzi o wojnê podwodn¹, wiêk-
szymi od Niemców zbrodniarzami byli
Amerykanie, którzy strzelali do wszyst-
kiego co siê rusza³o w ich sektorze,
w ogóle nie sprawdzaj¹c przez peryskop
kto zacz. To oni zatapiali statki Czerwo-
nego Krzy¿a i w³asne jednostki. Taktyka
Dönitza by³a o wiele bardziej ostro¿na,
nakazywa³a rozpoznawanie zatapianego

statku. Wcale nie uwa¿am, by to co robi³
Dönitz by³o zbrodni¹. Przez wiele lat ¿yli-
�my w czasach propagandy komunistycz-
nej, która uznawa³a niemieckich maryna-
rzy za zbrodniarzy wojennych. Dopiero
teraz, dziêki poznaniu ich punktu widze-
nia, ich relacji, otworzy³y mi siê oczy.
Mogê spojrzeæ bardziej obiektywnie na
procedury marynarki wojennej i stwier-
dziæ, ¿e dzia³ania U-Bootów nie tylko nie
by³y zbrodnicze, ale ¿e niemieccy mary-
narze kierowali siê w wielu przypadkach
kodeksem honorowym.

- Wyda³ pan te¿ wspomnienia sze-
fa w³oskich �morskich diab³ów� Va-
lerio Borghese. To kolejna kontro-
wersyjna pozycja, w tym wypadku
opowiadaj¹cym jest w³oski faszysta.

- Zgoda, Borghese to autentyczny fa-
szysta, co do tego nie ma sporu. Ale jesz-
cze raz podkre�lam: dla mnie ciekaw¹
rzecz¹ jest poznanie motywacji dzia³ania
ró¿nych stron.

- Japoñczyków równie¿ darzy pan
sympati¹. Wydane przez pana ksi¹¿-
ki o ich dzia³aniach morskich na
Pacyfiku podczas drugiej wojny �wia-

nasze rozmowyLUDZIE MORZA
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towej mo¿na by uznaæ za stronnicze.
Nie ma pan wra¿enia, ¿e wydawanie
takich pozycji to gloryfikacja dzia³añ
japoñskich faszystów i militarystów?

- Wydaje mi siê, ¿e geneza wojny na
Pacyfiku nie zosta³a jeszcze dostatecznie
zg³êbiona. Nie wiem, komu bardziej na
niej zale¿a³o: Amerykanom czy Japoñczy-
kom? Ci pierwsi stworzyli na tym akwe-
nie tak¹ sytuacjê, i¿ ci drudzy mogli zro-
biæ tylko dwie rzeczy: poddaæ siê albo
wypowiedzieæ wojnê. I dopiero obecnie
dokumenty opisuj¹ce ów konflikt z tej
perspektywy, zaczynaj¹ przebijaæ siê do
�wiadomo�ci historycznej. Oczywi�cie, ¿e
to Japonia by³a de facto agresorem. Pyta-
niem jest, czy nie by³a to agresja obronna?
Czy nie by³o to dzia³anie oparte na prze-
�wiadczeniu: albo zaatakujemy albo zginie-
my? W wydawanych przeze mnie ksi¹¿kach
staram siê pokazywaæ ró¿ne aspekty tej
wojny. I, co ciekawe, w japoñskich pozy-
cjach nie ma niczego, co mogliby�my na-
zwaæ gloryfikacj¹ faszyzmu. Oni po prostu
walczyli w obronie swojej ojczyzny.

- A ksi¹¿ki o kamikadze?
- Zawsze mnie ciekawi³o, co moty-

wuje ludzi do podjêcia samobójczej mi-
sji. Z zaskoczeniem dowiedzia³em siê, ¿e
dla nich cienka linia miêdzy ¿yciem
i �mierci¹ jest ma³o wa¿na. Ich sposób
my�lenia i postrzegania �wiata, jest zupe³-
nie inny od naszego. Dlatego na tak ma-
sow¹ skalê Japoñczycy mogli u¿yæ jed-
nostek kamikadze. Ale ¿eby siê o tym
dowiedzieæ, trzeba by³o poznaæ relacjê
kogo� z zewn¹trz.

- Ludzie, którzy nie znaj¹ pañ-
skich motywacji, mog¹ mieæ jednak
wra¿enie stronniczo�ci.

- Nie s¹dzê, poniewa¿ wydajê rów-
nie¿ ksi¹¿ki pokazuj¹ce wojnê z punktu
widzenia ¿o³nierzy innych armii.

- Czy ksi¹¿ki admira³a Morisona,
bêd¹ce oficjaln¹ histori¹ dzia³añ US
Navy na Pacyfiku podczas drugiej
wojny �wiatowej wydaje pan dla
przeciwwagi?

- No tak, bo moja filozofia jest taka,
by pokazaæ pe³ne spectrum walcz¹cych
stron i to na ró¿nych szczeblach.

- Ale wybiera pan pozycje mocno
kontrowersyjne. Je¿eli chodzi np.
o I wojnê �wiatow¹, przyk³adem
mog¹ byæ �Rycerze g³êbin� � apote-
oza cesarskiej floty �

- To w³a�nie aliancka propaganda g³o-
si³a �prawdê� o zbrodniczych jednostkach
U-Bootwaffe topi¹cych marynarzy! Kto
mia³ si³ê przeciwstawiæ siê tej propagan-
dzie? Tylko kto� ze strony aliantów. Niem-

com nikt na Zachodzie by nie uwierzy³.
I oto wzi¹³ siê za to jeden z najs³ynniej-
szych amerykañskich dziennikarzy tam-
tych czasów, Thomas Lowell, który spo-
tka³ siê cz³onkami za³óg niemieckich ³odzi
podwodnych, spisuj¹c ich relacje. I dziê-
ki temu powsta³ zupe³nie inny obraz
wojny, obraz tych ludzi. To jest w³a�nie
odk³amywanie historii.

- A nie jest to zastêpowanie jed-
nej propagandy drug¹?

- W pewnym sensie tak. Bo przez
wiele lat byli�my karmieni jedn¹ propa-
gand¹, a ja chcia³bym pokazaæ stronê do

tej pory niewidoczn¹, której narracji nie
znali�my. Ale przecie¿ wydajê równie¿
ksi¹¿ki ludzi, chocia¿by naszego Sopoæ-
ki, którzy maj¹ negatywny stosunek do
Niemców.

- Mo¿e unikn¹³by pan wiêkszo�æ
kontrowersji, gdyby wydawane przez
siebie ksi¹¿ki opatrywa³ przypisami
albo wstêpem?

- Staram siê pisaæ wstêpy. Trudno jed-
nak znale�æ specjalistê, który opatrzy³by
przypisami relacje z pierwszej rêki uczest-
ników opisywanych dzia³añ.

- A mo¿e w tym wszystkim chodzi

nasze rozmowyLUDZIE MORZA

Uroczysto�æ wrêczenia Andrzejowi Rybie medalu �Zas³u¿ony dla Marynarki Wojennej�.
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Wydawca przed Czytelnikami....
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zwyczajnie o kasê? Wspomnienia
Karla Dönitza, dowódcy U-Bootów
podczas drugiej wojny �wiatowej,
podobno sprzeda³ pan w nak³adzie
ponad 10 tysiêcy egzemplarzy. Jak na
polskie warunki to du¿o.

- Wydawanie ksi¹¿ek to moja pasja,
a przy okazji, oczywi�cie, równie¿ �ród³o
utrzymania. Wydajê takie, które sam
chcia³bym przeczytaæ. Wiele jest kontro-
wersyjnych, zgadzam siê. Ale nie wszyst-
kie. Zale¿a³o mi na tym, ¿eby znale�æ sta-
³ego czytelnika. I to siê uda³o. Profesor
Pawe³ Wieczorkiewicz powiedzia³ mi kie-
dy�, ¿e wychowa³em sobie czytelnika.
I cieszê siê, ¿e temu mojemu czytelniko-
wi mogê zaproponowaæ wiele ró¿norod-
nych pozycji.

- Swego czasu wydawa³ pan ksi¹¿-
ki historyka Mariusza Borowiaka,

postaci dla wielu wielbicieli naszej
wojskowo�ci dyskusyjnej. Kontro-
wersje to sposób na zaistnienie czy
autentyczne poszukiwanie prawdy?

- Je¿eli chodzi o Borowiaka, wda³em
biografiê Unruga i �Mokrany�, czyli rze-
czy mniej kontrowersyjne.

- To wróæmy do pocz¹tku pañskiej
dzia³alno�ci. Jak to siê sta³o, ¿e za-
cz¹³ pan wydawaæ ksi¹¿ki wojenno-
morskie?

- Od podstawówki interesowa³em
siê morzem, chcia³em zostaæ maryna-
rzem, w zwi¹zku z czym zacz¹³em siê
uczyæ w gdañskim Conradinum. Wola-
³em jednak historiê i ten przedmiot za-
cz¹³em studiowaæ w Toruniu. Pe³ne roz-
czarowanie... Okaza³o, ¿e na pierwszym
roku historii by³o ma³o, a o marynarce
w ogóle nic. Po studiach, które trwa³y
10 lat, wyjecha³em na Ukrainê, gdzie
zajmowa³em siê handlem stal¹. A kie-
dy wróci³em do Polski, zauwa¿y³em, ¿e
po upadku Wydawnictwa Morskiego na
rynku ksiêgarskim powsta³a luka - nie
mia³ kto wydawaæ ksi¹¿ek zwi¹zanych
z II wojn¹ �wiatow¹. Stwierdzi³em, ¿e
ja móg³bym to robiæ. Nawi¹za³em, kon-
takt z instytutem w Annapolis, zdoby-
³em prawa do pierwszych ksi¹¿ek: �Mi-
dway� i �Boski wiatr�. By³o trudno, ale
w koñcu uda³o siê przekonaæ do mo-
ich pozycji dystrybutorów. Po pierw-
szych sukcesach seria znalaz³a swoich

nasze rozmowyLUDZIE MORZA

Andrzej Ryba ma 57 lat, miesz-
ka w Gdañsku. Jest historykiem,
ukoñczy³ Uniwersytet Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu. Siedemna�cie lat
temu za³o¿y³ Oficynê Wydawnicz¹
Finna, która wydaje m.in. literaturê
wojenno-morsk¹. Najs³ynniejsza sta³a
siê �seria z kotwiczk¹� licz¹ca obec-
nie ponad 50 tomów � najd³u¿sza
seria publikacji o tematyce morskiej
w Polsce po 1989 roku.

Morski wydawca

zwolenników i wówczas zacz¹³em siê
tym powa¿nie zajmowaæ.

- Sk¹d nazwa Finna?
- Wymy�li³ j¹ mój kolega, stwierdzi³,

¿e powinna byæ to nazwa, która siê z ni-
czym nie kojarzy i ³adnie brzmi.

- Od pocz¹tku mia³ pan pomys³ na
�seriê z kotwiczk¹�?

- Tak, �Boski wiatr�, pierwsza ksi¹¿-
ka, by³ ju¿ �z kotwiczk¹�. Pomys³ zasko-
czy³. Co wiêcej, wiele tytu³ów wysz³o
dziêki temu, ¿e zasugerowali mi je moi
czytelnicy. Jestem zachwycony ich wspó³-
udzia³em. Wiele osób zaczyna³o u mnie
�karierê� t³umaczy. Byli to pasjonaci, któ-
rzy wcze�niej nie mieli nic wspólnego
z morzem. Albo, jak Marek Krzyszta³o-
wicz, który do tej pory p³ywa na okrê-
tach, mieli zwi¹zki sporadyczne. Kiedy
zacz¹³ dla mnie pracowaæ, ju¿ p³ywa³.
Pisa³ odrêcznie, mia³em z tym bardzo
du¿o pracy, ale by³em jego t³umacze-
niem zachwycony.

- �Seria z kotwiczk¹� liczy ju¿ po-
nad 50 tytu³ów i jest to najd³u¿ej wy-
dawana seria morska po 1989 roku.

- Cieszê siê.
- Pañskim znakiem firmowym jest

wydawanie wspomnieñ. Jak pan ich
poszukuje? Wed³ug jakiego klucza
wybiera? Do wielu pozycji nie by³o
chyba ³atwo dotrzeæ?

- Bardzo ró¿nie. Np. Wojciech Chrza-
nowski, autor t³umaczenia ksi¹¿ki �Dre-
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adnought� Roberta  Massiego prowadzi³
korespondencjê z ca³ym �wiatem, ¿eby
zdobyæ prawa autorskie. Na koñcu, po
roku, uda³o siê nam dotrzeæ do wydawcy
amerykañskiego, który odes³a³ nas do
swego londyñskiego przedstawiciela.
Mimo kilku listów, brak odpowiedzi. Po-
prosili�my o kontakt do innego przedsta-
wiciela, bo ten londyñski �prawdopodob-
nie zmar³, skoro nie odpowiada na nasz¹
korespondencjê�. Wtedy zadzia³a³a sie-
dziba g³ówna i z Londynu natychmiast
otrzymali�my ofertê. Prawa autorskie s¹
w tak przeró¿nych rêkach�

- A Prien?
- Akurat na niego nie ma ¿adnych

praw. Nikt nie chce byæ spadkobierc¹ fa-
szystowskiego wydawcy. Przyznam
szczerze, ¿e je¿eli chodzi o ksi¹¿ki z II
wojny �wiatowej, w ogóle nie martwiê siê
o prawa autorskie.

- Podobnie by³o w wypadku
Dönitza i Raedera?

- Nie, Dönitz napisa³ swoj¹ ksi¹¿kê
dziesiêæ lat po wojnie, jego wspomnie-
nia maj¹ w³a�ciciela. Ciekawy jest przy-
padek Raedera. Prawa do jego wspo-
mnieñ mia³a firma amerykañska, która
przes³a³a mi je zupe³nie bezp³atnie. Z ko-
lei kupi³em kiedy� od niemieckiego wy-
dawcy prawa do ksi¹¿ki o pancerniku
Bismarck, wszystko wydawa³o siê w po-
rz¹dku, po czym odezwa³a siê amerykañ-
ska firma z pytaniem: jakim prawem
wyda³em ich ksi¹¿kê? Okaza³o siê, ¿e nie-
miecki wydawca nie mia³ prawa do sprze-
da¿y ksi¹¿ki za granic¹ Niemiec.

- Wznawia pan tak¿e ksi¹¿ki pol-
skich marynarzy, takich jak Sopoæ-
ko, £aszkiewicz czy Cygan, którzy nie
byli do tej pory szerzej znani w kra-
ju, bo zostali wydani na Zachodzie,
bo w Polsce Ludowej nie by³o dla
nich miejsca.

- W wypadku tych ksi¹¿ek wspó³pra-
cowa³em z Muzeum Marynarki Wojennej,
które sprawê praw autorskich bra³o na
siebie.

- Te wspomnienia miejscami moc-
no odbiegaj¹ od stereotypu przedsta-
wiania dzia³alno�ci Polskiej Mary-
narki Wojennej. Jak s¹ odbierane?
Dobrze siê sprzedaj¹?

- Bardzo dobrze. Mam du¿o listów lu-
dzi wdziêcznych za wydanie np. �Grana-
towej za³ogi�, ludzi, którzy s¹ zafascyno-
wani tym, w jaki sposób wojna jest tam
opisana. To odkrywanie historii. �Grana-
towa za³oga� dla mnie samego by³a wiel-
kim odkryciem.

- Kolejna kontrowersyjna pozycja.

- Bo tylko takie s¹ ciekawe.
- Czy obecny rynek wydawniczy

sprzyja ukazywaniu siê takich ksi¹-
¿ek jakie pan publikuje?

- My�lê, ¿e tak. Obserwujê, ¿e coraz
wiêcej ludzi czyta artyku³y i recenzje
moich ksi¹¿ek na portalach historycznych.
Np. artyku³ o �P.Q. 17� obejrza³o oko³o
50 tysiêcy ludzi! Bardzo du¿o.

- Obserwuje pan rynek - czego
dzisiaj szukaj¹ pasjonaci spraw wo-
jenno-morskich?

- Tematyk¹ numer jeden s¹ ksi¹¿ki
o U-Bootach. Ka¿da pozycja na ten temat
jest �w ciemno� bestsellerem. Ostatni hit,
��miej¹ca siê krowê� wyda³em w piêciu
tysi¹cach egzemplarzy, sprzeda³o siê
wszystko.

- Ma pan konkurencjê?
- Mogê powiedzieæ, ¿e w tej chwili nie.

Je¿eli chodzi o ksi¹¿ki o emocjach i prze-
¿yciach marynarzy podczas wojny, to je-
stem jedyny na rynku.

- Ile kosztuje wydanie ksi¹¿ki
w �serii z kotwiczk¹�?

- Jakie� 25 tysiêcy z³otych.
- £atwo jest zdobyæ pieni¹dze na

publikacje wojenno-morskie?
- Tu jest pies pogrzebany. Wielu hur-

towników i ksiêgarzy ¿y³o na kredyt.
G³ównie na kredyt wydawców. Przez
wiele lat sp³yw pieniêdzy by³ tragiczny.

- By³?
- Tak, bo ostatnio co� drgnê³o. Przez

lata wiele podmiotów siê wy³o¿y³o, a te
które zosta³y, s¹ du¿e i w miarê sprawne.

- Kilka z pañskich pozycji jest
wspó³finansowanych przez ró¿ne
instytucje. £atwo je by³o pozyskaæ?

- Mam bardzo dobre stosunki z Urzê-
dem Miejskim w Gdyni. Tam kapitalnie
urz¹dzony jest sposób dotowania: grupa
kompetentnych ludzi, którzy nie tylko
rozpatruj¹ wnioski, ale te¿ czytaj¹ ksi¹¿-
ki, które maj¹ byæ dotowane, co w innych
instytucjach nie zdarza siê czêsto. A po-
tem odbywa siê debata nad poszczegól-
nymi pozycjami. Dziêki temu Gdynia
wspó³finansowa³a niemal wszystkie wy-
dawane przeze mnie ksi¹¿ki ze wspo-
mnieniami polskich marynarzy: Sopoæki,
P³awskiego, czy �Granatow¹ za³ogê�.

- Co by³o pana najwiêkszym suk-
cesem, a co najwiêksz¹ pora¿k¹ wy-
dawnicz¹?

- Najwiêkszymi hitami by³y �10 lat i 20
dni� Dönitza i �¯elazne trumny� Werne-
ra. Zaraz po nich plasuj¹ siê ksi¹¿ki doty-
cz¹ce wojny na Pacyfiku, czyli �Midway�
i �Boski wiatr�, których te¿ ju¿ mia³em
mnóstwo wznowieñ. I o dziwo, bardzo

dobrze siê sprzedaj¹ ksi¹¿ki polskich au-
torów. My�lê, ¿e wa¿ny jest w tym wy-
padku sposób podania danej historii: ¿ywa
relacja, jak reporta¿ Sopoæki, czy fascy-
nuj¹ce wspomnienia jak w �Granatowej
za³odze�. To siê czyta jednym tchem!

- A najwiêksza pora¿ka?
- Wiedzia³em, ¿e wspomnienia pierw-

szego dowódcy marynarki wojennej II RP,
komandora Nowotnego, niezbyt chwyc¹.
I nie myli³em siê.

- Poza ksi¹¿kami wojenno-mor-
skimi wyda³ pan jeszcze kilkadziesi¹t
innych tytu³ów � o epoce napoleoñ-
skiej, publikacji o walce Polaków
o niepodleg³o�æ, czy z komunizmem,
prac Petera Englunda. Ten ostatni ju¿
publikuje gdzie indziej.

- Czego bardzo ¿a³ujê, bo jest to pi-
sarz, który ma dar pisania w sposób fa-
scynuj¹cy o historii, jak Cat-Mackiewicz
czy Norman Davies. Jego rezygnacja by³a
dla mnie zaskoczeniem, tym bardziej, ¿e
mój t³umacz by³ z nim w bezpo�rednim
kontakcie. I ni z tego, ni z owego okazu-
je siê, ¿e kto� ze Znaku nas ubieg³ i na-
stêpna ksi¹¿ka wysz³a ju¿ u nich. Z jed-
nej strony zmartwi³em siê, ale z drugiej �
Znak to jest firma, je¿eli kogo� wydaj¹,
to oznacza, ¿e jest tego wart. I je¿eli kto�
przeczyta Englunda wydanego przez
Znak i przeczyta w stopce o wcze�niej-
szych jego pozycjach wydanych przeze
mnie, to jest jaka� forma reklamy, w ten
sposób czê�æ tamtych czytelników trafi
te¿ do mnie.

- Pozostanie pan wierny ksi¹¿kom
morskim? Jak d³ugo planuje pan wy-
dawaæ �seriê z kotwiczk¹�?

- Chcia³bym to robiæ ca³y czas.
- A jest jaka� ksi¹¿ka, któr¹ chcia³-

by pan wydaæ, ale z jakich� powo-
dów siê nie uda³o?

- Jest kilka takich tytu³ów. To rzeczy
dotycz¹ce U-Bootów, czy �Stalowe forte-
ce� Roberta K. Massie�go. Ta druga pozy-
cja by³a ju¿ t³umaczona na polski, ale nie
uda³o siê tego w koñcu zrealizowaæ.

- Polacy coraz mniej czytaj¹. Nie
boi siê pan, ¿e wkrótce nie bêdzie
mia³ dla kogo wydawaæ?

- Nie, nie mam takich obaw. Przymie-
rzam siê nawet do wydawania e-booków.

- Kiedy zatem zobaczymy pierw-
sz¹ �kotwiczkê� na tablecie?

- My�lê, ¿e jeszcze w tym roku. Co
wiêcej � zaczynam byæ samowystarczal-
ny, kupi³em maszyny drukarskie.

- Gratulujemy.
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Dla Zbigniewa Gutkowskiego, po sukcesie w VELUX 5 Oceans Race, nastêpnym etapem bêdzie zapewne Vendée Globe.
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Dla przyjemno�ci wygrywania

Polak
w Vendée Globe?

Zanim jeszcze Joshua Slocum samot-
nie, jako pierwszy op³yn¹³ Ziemiê, nasz
rodak Jan Stanis³aw Kubary opisywa³ nie-
zwyk³e wy�cigi, do których na widok
¿aglowca na horyzoncie, ruszali poline-
zyjscy wyspiarze (o Kubarym pisali�my
w styczniu 2012 r. � red.). Najpierw bie-
giem do sk³adowanych na pla¿y czó³en,
a pó�niej wios³uj¹c lub stawiaj¹c prymi-
tywne ¿agle robili wszystko, aby jak naj-
szybciej dotrzeæ do ¿aglowca. Zwyciêzca
mia³ najwiêksze szanse na zakupy tyto-
niu i wody ognistej.

Od kiedy jednak ¿eglarze zaczêli �ci-
gaæ siê dla samej przyjemno�ci wygry-
wania? Wydaje siê, ¿e od zawsze. Dusza
marynarza, w momencie, kiedy poczuje
najs³abszy podmuch wype³niaj¹cy ¿agiel,
nakazuje mu znale�æ najbli¿szy jacht i wy-
przedziæ go.

Historycznie za�, zaczê³o siê 18
sierpnia 1851 roku, kiedy to amerykañ-
ski kapitan John Stevens, który przy-
p³yn¹³ szkunerem America na Wysta-
wê �wiatow¹ w Londynie, rzuci³ wy-
zwanie brytyjskim ¿eglarzom. Cz³onko-

wie królewskiego Yacht Squadron
(RYS) proponuj¹ wy�cig wokó³ wyspy
Wight. 4 dni pó�niej, o �wicie, w pobli-
¿u portu Cowes, na morzu pojawi³o siê
ponad 100 szkunerów i kutrów. W�ród
nich królewski jacht z królow¹ Wikto-
ri¹ na pok³adzie. W ogólnym zamiesza-
niu America przekracza liniê startu jako
ostatnia, ale o zachodzie s³oñca docie-
ra na metê jako pierwsza, wyprzedza-
j¹c o kilkana�cie minut ¿aglowiec go-
spodarzy. Do mety docieraj¹ jeszcze
dwa jachty. Trzeba jednak zaznaczyæ,

regaty samotnikówMORZE ¯AGLI
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Jacht Foncia Francuza Michela Desjoyeauxa
- zwyciêzcy Vendée Globe 2008 r.

regaty samotnikówMORZE ¯AGLI

¿e by³y to jednostki z za³og¹ wielooso-
bow¹ i rywalizowa³y bez regulaminów,
a nawet bli¿ej okre�lonej trasy. Amery-
kanie nadaj¹ tym wy�cigom rangê Re-
gat o Puchar Ameryki. Rozgrywane s¹
do dzisiaj.

Na Igrzyskach Olimpijskich ¿eglarze
�cigali siê po raz pierwszy w Pary¿u,
w 1900 roku. Startowali reprezentanci 7
pañstw, a przyt³aczaj¹ce zwyciêstwo od-
nie�li Francuzi zdobywaj¹c 19 medali. Dru-
dzy w klasyfikacji generalnej Anglicy zdo-
byli 4.

W pa�dzierniku 1907 roku w Pary¿u
powstaje Miêdzynarodowa Unia Jachtin-
gu Regatowego (IYRU), ale na wy�cigi
samotników przyjdzie jeszcze poczekaæ...
Wci¹¿ panuje przekonanie, ¿e regaty
morskie to sport za³ogowy.

Dopiero w 1960 roku Królewski
Jacht Klub (Royal Western Yacht Club)
z Londynu rzuca wyzwanie samotnym
¿eglarzom do regat na trasie po wodach
pó³nocnego Atlantyku z Plymouth
w Anglii do Newport w USA. 11 czerw-
ca 1960 roku na trasê wyrusza 5 �mia³-
ków. Najwiêkszy jacht Gypsy Moth III
Anglika Francisa Chichestera mierzy
11,90 m d³ugo�ci, najmniejszy, Francu-
za Jeana Lacombe ma zaledwie 6,40
metra. Po 40 dniach, 12 godzinach i 30
minutach, do brzegów Ameryki Pó³noc-
nej jako pierwszy dociera Anglik Fran-
cis Chichester. Anglicy odzyskuj¹ honor
najlepszych ¿eglarzy �wiata, a królowa
brytyjska przyznaje Chichesterowi ty-
tu³ szlachecki.

Regaty by³y od tej pory organizowa-
ne co 4 lata. Zwyciê¿ali m.in. Eric Tabar-
ly, Alain Colas, czy Loick Peyron. Ostat-
nie odby³y siê w 2008 roku. Organizato-
rzy odwo³ali tegoroczn¹ imprezê, z uwa-
gi na wiele innych regat o wiêkszej ran-
dze i o wiêkszej liczbie zg³oszonych do
startu ¿eglarzy...

Oceaniczne �ciganie

Transat Anglaise - od 1960 r.
Bez asysty i bez zawijania do portów,

wieloklasowy.
Trasa: Atlantyk Pó³nocy z Plymouth

w Anglii do Bostonu w USA.
Od 1960 roku co 4 lata.
Odby³o siê 13 wy�cigów, w których

10 wygrali Francuzi, 2 Anglicy i 1 Amery-
kanin.

Rekord trasy: 8 dni 8 godzin i 29 mi-
nut ustanowiony w 2004 roku przez Fran-
cuza Michela Desjoyeaux.

W 2012 roku regaty nie odbêd¹ siê.

Golden Globe Challenge - 1968 r.
Pierwsze regaty dooko³a �wiata bez

zawijania do portów (pisali�my o nich
w czerwcu 2011 r. � red.).

Trasa wed³ug regulaminu: dooko³a
�wiata z zachodu na wschód z dowolne-
go portu na minimum 40 równole¿niku
pó³nocnym do tego samego portu przez
przyl¹dek Igielny i przyl¹dek Horn, ze
startem w okresie od 1 czerwca do 31
pa�dziernika 1968 .

Odby³ siê 1 wy�cig i na 9 startuj¹cych
tylko Anglik Robin Knox Johnston dotar³
do mety po 313 dniach. 4 ¿eglarzy wy-
cofa³o siê ju¿ na Atlantyku, 1 zagin¹³, 1
pozosta³ na Tahiti, 1 wycofa³ siê 1100 mil
przed met¹ i pope³ni³ samobójstwo, a 1
kr¹¿y³ po wodach Atlantyku Po³udniowe-
go podaj¹c fa³szywe pozycje, po czym
równie¿ pope³ni³ samobójstwo.

Solitaire du Figaro - od 1970 r.
Wieloetapowy i monoklasowy Bene-

teau, d³ugo�æ po pok³adzie 10,10 m.
Trasa: Atlantyk, wzd³u¿ wybrze¿y

Francji.
Co roku, od 1970 roku.
Odby³o siê 41 wy�cigów, wszystkie

wygrali Francuzi.
Trasa zmienna, w zwi¹zku z czym bez

rokordu.

Transat 6.50 - od 1977 r.
Dwuetapowy, bez asysty, na dowol-

nym jachcie jednokad³ubowym o d³ugo-
�ci 6,50 metra.

Start we Francji na Wyspy Kanaryjskie
lub Maderê, nastêpnie do Salvador de
Bahia w Brazylii.

Co 2 lata od 1977 roku
Klasyfikacja w dwóch kategoriach:

jachty prototypowe i jachty seryjne (po-
wy¿ej 10 jednostek wyprodukowanych).

W tych regatach startuje rekordowa
liczba ¿eglarzy, w zwi¹zku z czym orga-
nizatorzy przeprowadzaj¹ selekcjê na
podstawie rejsów kwalifikacyjnych.
W 1977 roku 2 miejsce, na 23 startuj¹-
cych, zaj¹³ Polak, Kazimierz Jaworski na
jachcie Spanielek. W 2007 r. Jaros³aw Ka-
czorowski w klasie prototyp zaj¹³ 18 miej-
sce na 46 startuj¹cych w tej klasie. W 2011
r. 26 miejsce w klasie prototyp, na 32 sta-
rujacych w tej klasie, zaj¹³ Polak Rados³aw
Kowalczyk.

Route du Rhum - od 1978 r.
Non stop, wieloklasowy.
Trasa: 3510 mil po ortodromie na

Oceanie Atlantyckim, z Saint Malo we
Francji do Pointe a Pitre na Gwadelupie.

Co 4 lata.
Odby³o siê 9 wy�cigów. Pierwszy

wygra³ Kanadyjczyk Mike Birch wyprze-
dzaj¹c po 23 dniach ¿eglugi Francuza
Michela Malinowskiego o 38 sekund. Ala-
in Colas na trimaranie zagin¹³.

Polak, Wojciech Kaliski startuj¹cy
w 1986 r. na jachcie Ville dAudrain, nie
ukoñczy³ regat.

Na 9 wy�cigów w klasyfikacji gene-
ralnej: 6 wygrali Francuzi, 2 Szwajcarzy
i 1 Kanadyjczyk. Od 2002 roku osobno
klasyfikowane s¹ jachty jednokad³ubowe
i wielokad³ubowe.

Velux 5 Oceans  - od 1982 r.
(pocz¹tkowo jako BOC

Challenge, pó�niej, od 2002
jako Around Alone)

Wieloetapowy dla jednokad³ubow-
ców w klasie 1 od 13,40 m do 17 m i w
klasie 2 od 9,75 m do 13,40 m (klasyfika-
cja zmieniana kilkakrotnie, w 2002 r. 3
klasy IMOCA, od 2006 bez podzia³u na
klasy).

Trasa dooko³a �wiata ze startem z por-
tu europejskiego, wokó³ przyl¹dków
Igielnego i Horn.

Co 4 lata, z inicjatywy Robina Knox
Johnstona, pod patronatem Slocum So-
ciety.

W 1982 roku wystartowa³o 8 jachtów
w klasie 1 i 9 w klasie 2. 3 miejsce w kla-
sie 2 zaj¹³ Richard Konkolski startuj¹cy
pod bander¹ USA. W 2010 roku regaty
odby³y siê w 5 etapach, ze startem z La
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Rochelle /Francja/. Wystartowa³o 5 ¿egla-
rzy, z których 1 wycofa³ siê na 2 etapie.
Polak Zbigniew Gutkowski (startuj¹cy pd
naszym patronatem - red.) zaj¹³ 2 miej-
sce w klasyfikacji generalnej bez podzia-
³u na klasy.

Rekord trasy ustanowiony w 2006/07
nale¿y do Szwajcara Bernarda Stamma
i wynosi 103 dni i 23 godziny.

Generali solo - od 1990 r.
Wieloetapowy, od 2011 roku mono-

klasowy Beneteau II, d³ugo�æ po pok³a-
dzie 10,15 m.

Trasa: Morze �ródziemne, z Marsylii �
Leucate wokó³ wysp Medes w Hiszpanii.

Co roku, od 1990 r.
Odby³o siê 18 wy�cigów (przerwa

2007-2010), z których wszystkie wygrali
Francuzi.

Nie ustanawiany rekord trasy.

Transat B to B  (od 2007 r.)
Traktowany jako kwalifikacje do

Vendée Globe w klasie IMOCA.
Non stop, na dystansie 4200 mil na

Atlantyku.
Co 4 lata od 2007 r.
Odby³y siê 2 wy�cigi. W 2007 roku

na 15 jachtów z 5 krajów wygra³ Francuz
Loick Peyron. W 2011 roku na 7 jachtów
z Francji i Anglii wygra³ Francuz Francois
Gabart.

Nie ustanawiany rekord trasy.

Mont Everest Morza
- Vendée Globe

W 1989 roku francuski ¿eglarz Philip-
pe Jeantot (1 miejsce w regatach samot-

ników BOC Challenge w sezonie 1982/
83 i 1986/87), wraz z przewodnicz¹cym
Rady Departamentu Vendée Philippem
de Villiers powo³ali do ¿ycia imprezê
sportow¹, która b³yskawicznie zyska³a
miano �Mont Everest Morza�. Regaty
dooko³a �wiata, samotnie, bez zawija-
nia do portów i bez ¿adnej pomocy z l¹-
du. Miejsce startu i mety wyznaczono
w Sable d Olonne we Francji. Trasa
przebiega wokó³ Antarktyki pozosta-
wiaj¹c po lewej burcie przyl¹dki Do-
brej Nadziei, Leeuwin i Horn. ¯eglarz
mo¿e przyj¹æ z zewn¹trz wy³¹cznie
pomoc medyczn¹. Jakakolwiek inna,
czy konsultacje z zewn¹trz gro¿¹ dys-
kwalifikacj¹. Nawet prognozy pogody
mog¹ byæ dostarczane tylko przez or-
ganizatorów. Odstêpstwem od tych
ostrych postanowieñ mo¿e byæ tylko
konieczno�æ ratowania ¿ycia na morzu.
W czasie 3 edycji regat, Pete Goss urato-
wa³ ton¹cego Raphaela Dinelli, zostawi³
go w najbli¿szym porcie i pop³yn¹³ dalej
bez dyskwalifikacji.

Start odbywa siê co cztery lata, w li-
stopadzie, bez podzia³u na klasy. Oczy-
wi�cie prym wiod¹ trimarany, w konstruk-
cji których wyspecjalizowa³a siê francu-
ska stocznia CDK Technologies. W pierw-
szej edycji regat, 26 listopada 1989 roku
wystartowa³o 13 jachtów. 10 z Francji i po
jednym z Anglii, USA i Afryki Po³udniowej.
Do mety dotar³o 7, tylko francuskie.
Amerykanin wycofa³ siê z powodu bólu
zêbów. Pierwszy liniê mety przekroczy³
Francuz Titouan Lamazou po 109 dniach
8 godzinach 48 minutach i 50 sekundach.
Drugi by³ Loick Peyron. Organizator, Phi-
lippe Jeantot zaj¹³ 4 miejsce.

Druga edycja wystartowala 22 listo-
pada 1992. Z 15 jachtów do mety dotar-
³o 7.  Pierwsze 4 miejsca przypad³y Fran-
cuzom, ale 5 zaj¹³ ¿eglarz wêgierski Nan-
dor Fa.  I tym razem wyra�ny gniew Nep-
tuna dotkn¹³ jedynego ¿eglarza z USA
Mike Planta. Zagin¹³ bez wie�ci na pe³-
nym morzu tu¿ obok Sables d Olonne.
Dzieñ pó�niej, te¿ bez wie�ci, zagin¹³
¿eglarz angielski Nigel Burgess.

W 1996 roku, 3 listopada na starcie
pojawi³o siê 16 jachtów. Do mety dotar-
³o 6. 4 pierwsze miejsca przypad³y Fran-
cuzom. Kanadyjski ¿eglarz Gerry Roufs
zagin¹³ bez wie�ci.

Z³a passa wyra�nie prze³ama³a siê
w 2000 roku. Wystartowa³y 24 jachty z 7
pañstw, w tym Rosjanin Fiedor Konio-
ukhov. Regaty ukoñczy³o 15 jachtów. Po
raz pierwszy te¿ zwyciêzca, Francuz Mi-
chel Desjoyeaux pokona³ zaczarowan¹
barierê 100 dni i op³yn¹³ Ziemiê w 93 dni
3 godziny i 57 minut. Na uwagê zas³ugu-
je te¿ fakt, ¿e drugie miejsce zajê³a ¿e-
glarka, Angielka Ellen MacArthur.

W 2004 roku wystartowa³o 20 jach-
tów z 6 pañstw. Do mety dotar³o 13 jach-
tów, w tym a¿ 9 pod bander¹ francusk¹.
Pierwszy na mecie Vincent Riou przy-
p³yn¹³ po 87 dniach 10 godzinach 47
minutach i 55 sekundach. W czasie poni-
¿ej 100 dni dotar³o a¿ 6 jachtów.

2008 rok zgromadzi³ na starcie rekor-
dow¹ liczbê 30 jachtów z 7 pañstw. Tra-
dycyjnie najwiêcej, bo a¿ 17 z Francji. Do
mety dotar³o 11. Zwyciêzca, Francuz Mi-
chel Desjoyeaux  przyp³yn¹³ w rekordo-
wym czasie 84 dni 3 godziny 9 minut i 8
sekund.  Ponad 5 dni pó�niej na metê
dotar³ kolejny Francuz, Armel Le Cleach.

W listopadzie br. po raz siódmy elita
samotnych ¿eglarzy wystartuje do kolej-
nych regat. Jacht kosztuje od 1 do 2 mi-
lionów euro. Treningi, prowiant, wypo-
sa¿enie, to kolejne 2 mln euro. A na zwy-
ciêzcê czeka nagroda w wysoko�ci 150
tysiêcy euro i splendor Wielkiego Samot-
nika. Organizatorzy zapowiadaj¹ start oko-
³o 20 ¿eglarzy. W�ród nich wymieniany
jest polski ¿eglarz ze Szczecina. W chwili
oddawania numeru do druku na li�cie star-
towej jest 18 ¿eglarzy. Dziewiêtnasty
og³osi³ akcjê zbierania datków pod ha-
s³em: �za minimum 50 euro Twoje na-
zwisko pop³ynie dooko³a �wiata na moim
¿aglu�. W rozmowie telefonicznej z pol-
skim ¿eglarzem dowiedzia³em siê, ¿e pro-
wadzi rozmowy z potencjalnymi sponso-
rami z Polski i z Niemiec.

Andrzej Kowalczyk

regaty samotnikówMORZE ¯AGLI
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Trasa regat Vendée Globe
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Czym jest SOLAS, postrach statków?
Jak powsta³o? Skrót pochodzi od okre�le-
nia Safety of Life at Sea (dos³ownie: bez-
pieczeñstwo ¿ycia na morzu). Jest to kon-
wencja (w pe³nym brzmieniu: Internatio-
nal Convention for the Safety of Life at
Sea), od 1958 roku zarz¹dzana przez Miê-
dzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ (Inter-
national Maritime Organization - IMO),
bêd¹c¹ agend¹ ONZ.

Genez¹ siêga czasów wci¹¿ chyba
najs³ynniejszej katastrofy morskiej - zato-

niêcia Titanica. O godz. 2.20, 15 kwiet-
nia 1912 roku statek pogr¹¿y³ siê w zim-
nych, czarnych wodach Pó³nocnego
Atlantyku, sk³adaj¹c w ofierze 1517 osób.

Ten wielki, okre�lany jako bardzo
bezpieczny, a nawet niezatapialny
transatlantyk, nie mia³ wystarczaj¹cej
liczby ³odzi ratunkowych. Przepisy,
z uwzglêdnieniem których go zaprojek-
towano i zbudowano, ustanowione zo-
sta³y przez Brytyjsk¹ Radê Handlu (Bri-
tish Board of Trade) w 1894 roku. Prze-

widywano je dla statków o pojemno�ci
brutto do 13  000 BRT, a Titanic dys-
ponowa³ 46  328 BRT. I choæ jego wy-
posa¿enie ratunkowe wykracza³o po-
nad minima okre�lone w przepisach,
by³o go zbyt ma³o dla wielkiej liczby
pasa¿erów, których mie�ci³.

Bezpieczniej dziêki katastrofie

Pierwsz¹ konwencjê �Safety of Life at
Sea� przyjêto w roku 1914. Kolejne (w

Na z³om czy na
godziw¹ emeryturê?

Stare statki sta³y siê niekonkurencyjne, szczególnie wobec pojawiaj¹cych siê
na rynku mo¿liwo�ci zakupu z drugiej rêki lub wyczarterowania
nie najnowszego nawet, ale spe³niaj¹cego nowe wymogi tona¿u.

Dla wielu wycieczkowców oznacza³o to wyrok �mierci. Nieliczne przetrwa³y
w nowej roli, zazwyczaj na sta³e gdzie� zacumowane...

sêdziwe wycieczkowceMORZE STATKÓW

Skazane statki Athena (ex Stockholm) podczas jednej
z wizyt w Gdyni. W tym roku prawdopodobnie

znowu zobaczymy go w Polsce.
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latach: 1929, 1948, 1960 i 1974), mody-
fikowane wraz z postêpuj¹cym rozwojem
w projektowaniu statków i okrêtów, bu-
dowano na fundamencie i w ramach przez
ni¹ wyznaczonych.

W 1948 roku Narody Zjednoczone
stworzy³y podstawy dla utworzenia IMCO
(Inter-Governmental Maritime Consulta-
tive Organization), która wesz³a w ¿ycie
dziesiêæ lat pó�niej, a w 1982 roku prze-
istoczy³a siê w IMO. Organizacja przejê³a
zarz¹dzanie i pracê nad kierunkami zmian
w konwencji SOLAS.

IMO, z siedzib¹ w Londynie, skupia
dzi� 169 pañstw cz³onkowskich i trzy
stowarzyszone. Zatrudnia 300 etato-
wych pracowników. Walne zgromadze-
nie organizacji zbiera siê co dwa lata,
a rada, sk³adaj¹ca siê z 30 pañstw spo-
tyka siê niejednokrotnie pomiêdzy zgro-
madzeniami. Zakres zainteresowañ,
dzia³ania i kompetencji IMO obejmuje
wszelkie aspekty ¿eglugi, od projekto-
wania, przez budowê, nawigacjê, bez-
pieczeñstwo statków i portów a¿ po
kres ¿ycia jednostek, czyli m.in. ratow-
nictwo i procedury stosowane przy z³o-
mowaniu. Polityka �ustawodawcza�
i decyzje IMO dotycz¹ wszystkich stat-
ków o tona¿u pojemno�ciowym brutto
powy¿ej 300 jednostek.

sêdziwe wycieczkowceMORZE STATKÓW

Costa Marina i siostrzana Allegra z 1969 roku (ta ostatnia g³o�na ostatnio w doniesieniach
medialnych z powodu po¿aru, który wybuch³ na statku i unieruchomi³ go w pobli¿u
Seszeli na Oceanie Indyjskim), bywa³y niejednokrotnie tak¿e i w polskich portach.
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P³ywaj¹cy hotel Philippines (zbudowny w 1952 r. jako Augustus)
poszed³ na z³om pod koniec minionego roku.
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Najstarsze p³ywaj¹ce statki pasa¿erskie �wiata

�ród³o: �Ships Monthly�

Rok 
budowy Obecna nazwa Zbudowany 

jako
Pojemność 

(GT) Stocznia Operator / Armator

1948 Athena Stockholm 16 144 Ab Gotaverken (S) Classic International (CIC)
1955 Princess Daphne Port Sydney 15 833 Swan, Hunter & Wigham Richardson (GB) Classic International France (CIC)
1955 Princess Danae Port Melbourne 16 531 Harland & Wolff (GB) Classic International (CIC)
1956 Nordstjernen Nordstjernen 2191 Blohm & Voss AG (DE) Hurtigruten 
1956 Ocean Mist San Giorgio 5067 Cantieri Riuniti dełl Adriatico (I) PV Ocean Mist
1961 Funchal Funchal 9563 Helsingor Skibsvaerft og Maskinbyggeri (DK) Classic International (CIC)
1964 Lofoten Lofoten 2621 Aker Mekaniske Verksted (N) Hurtigruten
1964 Hebridean Princess Columba 2112 Hall, Russel & Co, Ltd (GB) Hebridean International
1965 The Oceanic Oceanic 38 772 Cantieri Riuniti dell Adriatico (I) Peace Boat
1965 Marco Polo Aleksandr Pushkin 22 080 Mathias-Thesen-Werft (DE) Cruise & Maritime Voyages

1966 National Geographic 
Endeavour

Marburg 3132 Weser Seebeck, Bremerhaven (DE) Lindblad Expeditions

1966 Ji Mei Princesse Ragnhild 9878 Kiełer Howaldtswerke AG (DE) Jimei Group
1966 Arion Istra 5634 Brodogradiliste Uljanik (Chorwacja) Cruises Croatia
1967 Amusement World Patricia 12 674 A/B Lindholmens Varv (S) New Century Cruises
1967 Calypso Canguro Verde 11 162 Italcantieri SpA (I) Louis Cruise Line
1968 Polaris Disko 2097 Svendborg Skibsvaerft a/s (DK) Murmansk Shipping Co.
1968 Freewinds Boheme 10 328 Wartsila Turku Shipyard (SF) Church of Scientology
1968 Discovery Sun Freeport 10 448 Orenstein-Koppel und Lubecker Maschinenbau (DE) Discovery Cruise Line
1968 Orient Queen Starward 15 781 AG Weser, Werk Johann Seebeck (DE) Louis Cruise Line
1969 Costa Marina Axel Johnson 25 558 Wartsila Turku Shipyard (SF) Costa Cruises
1969 Costa Allegra Annie Johnson 28 597 Wartsila Turku Shipyard (SF) Costa Cruises
1969 Leisure World Skyward 15 653 AG Weser, Werk Johann Seebeck (DE) New Century Cruises
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Nowe otwarcie

Na mocy porozumienia na forum IMO
z roku 1974 powsta³a konwencja w obec-
nym kszta³cie, uzupe³niana i  uaktualnia-
na co dekadê. Nowo�ci¹ by³ wówczas
mechanizm wprowadzania zmian, pole-
gaj¹cy na tym, ¿e wszystkie poprawki
wchodz¹ w ¿ycie niejako automatycznie,
o ile wiêkszo�æ pañstw z prawem g³osu
w IMO nie sprzeciwi siê im formalnie. Aby
wszyscy zdo³ali dostosowaæ siê do nowe-
go re¿imu prawnego, konwencja wesz³a
w pe³ni w ¿ycie w roku 1980.

Porozumienie �The 1974 Treaty� po-
dzielono na 12 rozdzia³ów. Na drugi sk³a-
daj¹ siê dwie czê�ci o zasadniczym zna-
czeniu i wp³ywie na statki pasa¿erskie:
pierwsza dotyczy konstrukcji, a szczegól-
nie materia³ów ³atwopalnych, a druga
ochrony przeciwpo¿arowej, g³ównie sys-
temów zraszaczy.

Prawie wszystkie statki pasa¿erskie
wprowadzone do eksploatacji po 1974
roku, zbudowano ju¿ z uwzglêdnieniem
nowych przepisów. Poprawki wprowa-
dzone w 1992 roku na³o¿y³y wymóg, by
jednostki zbudowane do roku 1980 spe³-
nia³y aktualne przepisy SOLAS do pa�-
dziernika 2010 roku.

To oznacza³o �byæ albo nie byæ� dla
wielu starszych statków pasa¿erskich.
W efekcie dziesi¹tki jednostek sprzed 1980
roku wycofano z ¿eglugi lub z³omowano.

Wed³ug przepisów decyduj¹cych
w ostatnich latach o losie wycieczkowców,
wszystkie materia³y palne musz¹ byæ usu-
niête albo zast¹pione niepalnymi lub trud-
no palnymi, niezale¿nie od konieczno�ci
wyposa¿enia statków w odpowiednie
systemy ochrony przeciwpo¿arowej.
Szczególnie w przypadku, gdy podczas
budowy materia³y palne zosta³y zainsta-
lowane jako czê�æ wewnêtrznej konstruk-

cji statku, mog¹ byæ one bardzo trudne
i kosztowne do usuniêcia.

Wed³ug szacunków jednej z europej-
skich stoczni, konwersja, dostosowuj¹ca
starszy statek pasa¿erski do wymogów,
które wesz³y w ¿ycie w 2010 roku, kosz-
towa³aby od 4 do nawet 30 mln euro.
Wysokie koszty przebudowy, w po³¹cze-
niu z zazwyczaj dro¿szymi w eksploata-
cji si³owniami, a tak¿e mniej efektywnym

sêdziwe wycieczkowceMORZE STATKÓW

45-letni Amusement World - niegdy�, jako Lion Queen - na zdjêciu
- p³ywa³ na linii promowej miêdzy Gdyni¹ a Karlskron¹.

Teraz pracuje jako p³ywaj¹ce kasyno w Singapurze i Malezji.
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Do niedawna najstarszym p³ywaj¹cym statkiem pasa¿erskim
by³ Doulos zbudowany jako towarowa Medina w 1914 roku. Obecnie czeka
w singapurskiej stoczni na adaptacjê do roli centrum religijnego.
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wykorzystaniem tona¿u jako �kubatury
zarabiaj¹c¹cej� i mniejsz¹ konkurencyjno-
�ci¹ starszych statków (wiêkszo�æ wspó³-
czesnych pasa¿erów szuka statków  now-
szych, mog¹cych zaoferowaæ na pok³a-
dzie wiêkszy wybór atrakcji i form spê-
dzania czasu), sprawi³y, ¿e adaptacja star-
szych statków i  dalsza ich eksploatacja
straci³y uzasadnienie ekonomiczne.

Skazane na �mieræ

Wiele statków, w zwi¹zku ze zbli¿a-
j¹c¹ siê dat¹ wej�cia nowych, ostrzejszych
przepisów, wcze�niej sprzedano i skiero-
wano od razu na z³om. Inne niszczej¹
w oczekiwaniu na podobny los. Dla przy-
k³adu Louis Sapphire (ex Italia) i The Eme-
rald (ex Santa Rosa), zakotwiczone i po-
³¹czone cumami w zatoce Eleusis w Gre-
cji.

W chorwackim Splicie odstawiono �na
sznurek� statek Andrea (ex Harald Jald)
i ma³ego �pasa¿era� Monet.

Do najbardziej znanych statków pa-
sa¿erskich, które w ostatnich latach po-
sz³y pod palniki w stoczniach z³omowych
nale¿a³y, wielokrotnie odwiedzaj¹cy
Gdañsk i Gdyniê Maxim Gorkiy, czy spo-
ry wycieczkowiec Norway - dawniej
wspania³y liniowiec France  (po sprze-
da¿y i w oczekiwaniu ostatecznego prze-
znaczenia zmieniono mu nazwê na Blue
Lady).

Na str. 33 prezentujemy tabelê z wy-
branymi, najbardziej znanymi ze statków
pasa¿erskich wys³anych ostatnio na z³om.

Ratunek lub�
wyrok w zawieszeniu

Po ponad 95 latach ¿eglugi, zbudo-
wany zaledwie w 2 lata po Titanicu, 130-
metrowy Doulos (przebudowany ze stat-
ku towarowego Medina), teraz pod na-
zw¹ Doulos Phos, zosta³ sprzedany gru-
pie religijnej z Singapuru. Wcze�niej p³y-
wa³ m.in. w barwach armatorów Mallory
Steamship Company i Costa Line. Ma byæ
przebudowany na p³ywaj¹c¹ restauracjê,
hotel, muzeum, ksiêgarniê i miejsce spo-
tkañ. Na jego pok³adzie ma siê znale�æ
tak¿e miejsce dla ko�cielnej kaplicy. We-
d³ug najnowszych wie�ci, z listopada 2011
roku, projekt ma opó�nienie (adaptacja
nie zaczê³a siê na dobre), ale inwestor
nie porzuci³ zamiarów co do przed³u¿e-
nia ¿ycia statkowi.

 
○ ○ ○

Znany amerykañski parowy tylnoko-
³owiec Delta Queen z 1924 roku, uznany

oficjalnie za obiekt zabytkowy (National
Historic Landmark), po latach balansowa-
nia na granicy zgodno�ci z przepisami, zna-
laz³ wreszcie, w 2009 roku, miejsce
w Chattanooga, na sta³e przycumowany
jako p³ywaj¹cy hotel.

 
○ ○ ○

Niewielkiemu, ale mi³emu dla oka, kla-
sycznemu w wygl¹dzie, wycieczkowcowi
Kristina Regina przywrócono oryginalne
barwy armatora oraz imiê Bore. Zosta³ ada-
ptowany na restauracjê i hotel (mo¿na po-
leciæ tak¿e nieco tañsze od hotelowych
miejsca w hostelu na pok³adzie statku) -
atrakcjê na sta³e przycumowan¹ do nabrze-
¿a w Turku w Finlandii (www.msbore.fi).
Czê�æ pomieszczeñ zaadaptowano na
muzeum w ramach kompleksu Forum
Marinum (www.forummarinum.fi). Jako
Kristina Regina obecny Bore bywa³ tak-
¿e nie raz w Gdyni.

 
○ ○ ○

Jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych i najczê�ciej wspominanych w na-
szych mediach spo�ród wycieczkowców
odwiedzaj¹cych polskie porty by³a Mona
Lisa, zbudowana w 1966 roku. Mieli�my
okazjê go�ciæ go tak¿e tu¿ przed zakoñ-
czeniem aktywnej kariery - w 2010 roku.

W pierwotnej postaci, po wyj�ciu ze
stoczni - nieistniej¹cej ju¿ od dawna, s³yn-
nej John Brown & Co. (Clydebank) Ltd. -
jako Kungsholm, uznawany by³ przez
wielu za jeden z najpiêkniejszych pasa-
¿erskich liniowców i chwalony m.in. za nie-
mal perfekcyjn¹ sylwetkê. Podczas prze-

sêdziwe wycieczkowceMORZE STATKÓW

Mona Lisa w Gdyni.
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budowy z 1979 roku, gdy zmienia³ w³a-
�ciciela i nazwê (na Sea Princess), usu-
niêto przedni z dwóch kominów, a kszta³t
drugiego zmodyfikowano. W tylnej czê-
�ci nadbudowy dodano te¿ modu³y kabi-
nowe. Jednak nawet po tych zmianach,
statek wci¹¿ by³ uwa¿any za jeden z �naj-
przystojniejszych� w�ród wycieczkow-
ców. Zainteresowanie nim ponownie
wzros³o, gdy nadano mu nazwê Mona
Lisa i umieszczono reprodukcjê s³ynne-
go dzie³a malarskiego na kominie.

Do Gdyni po raz ostatni zawinê³a 16
lipca 2010 roku, a jej ostatni czarter (w
niemieckiej firmie Holiday Kreuzfahrten)
skoñczy³ siê w sierpniu 2010 roku. I kie-
dy szwedzki przedsiêbiorca Lars Hallgren
wycofa³ ofertê zakupienia statku pasa¿er-
skiego Mona Lisa (ex Kungsholm, Sea
Princess, Victoria, Oceanic II / Scholar-
ship), po tym jak miasto Goteborg nie
zgodzi³o siê wynaj¹æ sta³ego miejsca cu-
mowania dla statku na okres d³u¿szy ni¿
5 lat, by³o wysoce prawdopodobne, ¿e
ten klasyczny pasa¿erski liniowiec skoñ-
czy w jednej ze stoczni z³omowych. Hal-
lgren planowa³ sprowadziæ niegdysiejsz¹
dumê morskiej Szwecji do portu macie-
rzystego, odrestaurowaæ do pierwotne-
go wygl¹du i otworzyæ statek jako p³y-
waj¹cy hotel i centrum konferencyjne.
Piêæ lat to jednak by³o za ma³o na ada-
ptacjê jednostki do nowych zadañ i zwrot
inwestycji, w zwi¹zku z czym projekt
upad³*.

Na szczê�cie znalaz³ siê kupiec, który
zapewni³ statkowi godziw¹, aktywn¹
�emeryturê�. Po odnowieniu i otrzymaniu
nowoczesnego, bogatego wystroju i wy-
posa¿enia, wycieczkowiec sta³ siê jako Ve-
ronica - pierwszym, luksusowym p³ywa-
j¹cym hotelem w Omanie. Ulokowano go

w budowanym od zera, wielkim porcie
ma³ego, ale bogatego su³tanatu - Duqm
przynajmniej na 5 lat, na który to okres
opiewa kontrakt. Hotel z ponad 200 po-
kojami (kabinami) nale¿y do omañskie-
go oddzia³u znanej, po³udniowo-koreañ-
skiej grupy stoczniowej - DSME (Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering) Oman
LLC. Hotel na by³ym wycieczkowcu
otwarto w lutym 2012 roku.

Folder reklamowy statku Bore z 1960 roku.

Saga Rose z 1965 r. jest jednym z tych kilkudziesiêciu statków pasa¿erskich,
które nie przeskoczy³y bariery SOLAS 2010 i zosta³y zez³omowane.

Ex Sagafjord - w 2010 roku w Chinach.
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○ ○ ○

Wyrok �zawieszono� tak¿e w odnie-
sieniu do wycieczkowca Black Prince,
równie¿ z 1966 roku. Statek sprzedano
w maju 2009 roku operatorowi SAVECA
(Servicios Acuaticos de Venezuela) / Ola
Cruises. Pocz¹tkowo - pod nazw¹ Ola
Esmeralda - wykorzystywany by³ jako
hotelowiec na Haiti, g³ównie dla pracow-
ników ONZ koordynuj¹cych organizacjê
pomocy dla dotkniêtego trzêsieniem zie-
mi kraju. Media i opinia publiczna kryty-
kowa³a Narody Zjednoczone za koszty
wiêcej ni¿ wygodnego zakwaterowania
dla urzêdników poch³aniaj¹ce du¿¹ czê�æ
pomocy przeznaczonej dla Haiti. Pó�niej
jednostka wesz³a ponownie w rolê wy-
cieczkowca. Eksploatowana jest g³ównie
w nied³ugich rejsach wycieczkowych
pomiêdzy Wenezuel¹ a Karaibami. Jak
widaæ, nie wszêdzie egzekwowane s¹
jednakowe standardy bezpieczeñstwa.

Królowa w odstawce

Kolejnym statkiem wycofanym ze
s³u¿by, którego przysz³o�æ nie jest pew-
na, jest s³ynna Queen Elisabeth 2.
Ju¿ w czerwcu 2007 roku statek kupi³,

ponoæ za 100 mln USD, fundusz inwe-
stycyjny Istihmar z Dubaju. Pó�niej, w li-
stopadzie 2008 roku, w³a�cicielem sta³ siê
Nakheel Properties, firma grupy Dubai
World, która najpierw sta³a siê s³awna
w �wiecie jako inwestor w wielkich przed-
siêwziêciach, firmach i projektach infra-
strukturalnych, a potem (podczas wielkie-
go kryzysu finansowego) popad³a w k³o-
poty.

Pierwsz¹ podró¿ po wy³¹czeniu z eks-
ploatacji i u nowego w³a�ciciela, niewy-
kluczone, ¿e ostatni¹ tak odleg³¹ w swej
karierze, odby³ z Southampton do Duba-
ju w dniach 11-26 listopada 2008 roku,
powitany z wielk¹ fet¹ w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. Na wej�ciu liniow-
cowi towarzyszy³a flotylla ok. 120 mniej-
szych jednostek, pod przewodnictwem
Dubai - prywatnego jachtu w³adcy Du-
baju i premiera ZEA - szejka Mohammed�a
bin Rashid Al Maktoum�a.

Statek pozostaje zacumowany w Port
Rashid. Jest ma³o prawdopodobne, by
kiedykolwiek jeszcze p³ywa³ o w³asnych
si³ach, jednak utrzymywany jest w goto-
wo�ci technicznej podstawowych syste-
mów i urz¹dzeñ. Ca³y czas m.in. pracuje
przynajmniej jeden z jego dziewiêciu du-

¿ych zespo³ów pr¹dotwórczych, odbywaj¹
siê równie¿ przegl¹dy bezpieczeñstwa.

W miêdzyczasie pojawia³o siê kilka
ró¿nych koncepcji wykorzystania jed-
nostki i jej przysz³o�ci. Mia³a byæ przepro-
wadzona (pod w³asnym napêdem) do
Cape Town, by w lecie 2009 roku s³u¿yæ
jako p³ywaj¹cy hotel podczas pi³karskich
mistrzostw �wiata. Pojawi³ siê te¿ pomys³,
by sprowadziæ s³ynny statek do Liverpo-
olu, gdzie mia³by siê staæ znacz¹cym ele-
mentem nowej strefy presti¿u na by³ych
terenach portowych.

Wed³ug innej koncepcji - mia³ byæ na
sta³e zacumowany przy The Palm Jume-
irah - sztucznej wyspie w kszta³cie pal-
my z luksusowymi osiedlami mieszkanio-
wymi i hotelami. Ostatnie doniesienia
mówi¹ o p³ywaj¹cym hotelu, ale w innym
miejscu. QE2 mia³aby pozostaæ w Port
Rashid, jako czê�æ rozbudowywanego tam
w³a�nie terminalu dla wycieczkowców.
Na statku zorganizowano zabawê sylwe-
strow¹ 2011/2012, a firma zajmuj¹ca siê
jego eksploatacj¹ zapowiada kolejne im-
prezy, które maj¹ siê odbywaæ w jego po-
mieszczeniach w tym i w przysz³ym roku.

Sen na u�pionych
transatlantykach

Czasami udaje siê na d³ugo zachowaæ
pasa¿erskie liniowce w roli p³ywaj¹cych
hoteli. Jednym z najbardziej znanych jest
kolejny by³y Cunarder - RMS Queen Mary,

Nordstjernen z 1956 roku
- na najpiêkniejszej morskiej trasie

wycieczkowej �wiata, wiod¹cej przez
norweskie fiordy Hurtigruten.
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Jednostki z³omowane w zwi¹zku
z wej�ciem w ¿ycie poprawek SOLAS 2010

sêdziwe wycieczkowceMORZE STATKÓW

dzia³aj¹cy w charakterze hotelu nieprze-
rwanie od 1972 roku. Zas³u¿ony i adoro-
wany w czasach, gdy p³ywa³, s³awê sw¹
przed³u¿y³ jako atrakcja turystyczna
i dziêki wystêpom w filmach� Pojawi³ siê
w niejednym hollywoodzkim obrazie. W.
�Poseidon Adventure� z 1972 r., w �As-
sault on a Queen� z 1966 r. i w �Awiato-
rze� z 2004 r. gra³ siebie, w �Titanicu 2�
z 2010 r. fikcyjnego Titanica 2, w �SOS
Titanic�z 1979 r. � Titanica, a w �Britan-
nic� z 1997 roku gra³ Britannica.

 
○ ○ ○

Kolejnym przyk³adem jest s.s. Rotter-
dam. Po perypetiach w Polsce, kiedy to
po aferze z obecno�ci¹ azbestu na statku,
nie pozwolono zarobiæ polskim firmom na
jego przebudowie, zosta³ oczyszczony
w Niemczech i zaadaptowany na p³ywaj¹-
cy hotel oferuj¹cy tak¿e inne atrakcje. Sta-
tek cieszy sw¹ obecno�ci¹ shiploverów i go-
�ci hotelowych w Rotterdamie.

 
○ ○ ○

Pod koniec minionego roku poszed³
na z³om inny p³ywaj¹cy hotel � Philippi-
nes, zacumowany przez lata w Manili. By³
to jeden z ostatnich du¿ych, klasycznych
w³oskich liniowców pasa¿erskich. Zbudo-
wany we w³oskiej stoczni Cantieri Riuniti
del Adriatico w 1952 roku dla Italian Line
jako Augustus.

Specjalna dyspensa

Niektóre statki ciesz¹ siê aktywnym
¿yciem dziêki temu, ¿e na mocy lokal-
nych czy regionalnych zwyczajów otrzy-
ma³y specjalne, warunkowe przed³u¿e-

nia �wiadectw bezpieczeñstwa. Taki przy-
padek mo¿na podejrzewaæ u wspomnia-
nego wcze�niej Ola Esmeralda (ex Black
Prince), a tak¿e w odniesieniu do statku
Amusement World, obecnie zatrudnione-
go jako p³ywaj¹ce kasyno.

W 1995 roku eksploatacjê linii Gdy-
nia-Karlskrona rozpoczê³a spó³ka z gru-

py Stena Line - Lion Ferry AB. 19 maja
1995 roku w pierwszy rejs z Gdyni wy-
p³yn¹³ prom Lion Queen, zbudowany
w 1967 r. w Goteborgu (d³. 141 m, GT
12 764, 980 pasa¿erów, 240 samocho-
dów osobowych).

P³ywa³ na tej linii a¿ do czerwca 1997,
kiedy zosta³ zast¹piony przez Lion Euro-
pe. W tym samym roku znalaz³ siê w sin-
gapurskiej stoczni, gdzie zaadaptowano
go do nowej roli. Mimo przej�ciowych
problemów, statek p³ywa do dzi� w rejo-
nie Malezji. Zachowa³ niemal niezmie-
nion¹ zewnêtrzn¹ bry³ê.

Przez wiêksz¹ czê�æ minionej dekady
ex Lion Queen, obecnie znany jako Amu-
sement World i eksploatowany przez
operatora New Century Cruises, opero-
wa³ z malezyjskiego Penang. W sierpniu
2009 roku przebazowano go do Singa-
puru. Zawija³ tam codziennie na 3 godzi-
ny, by wymieniæ pasa¿erów-hazardzistów.
Pozosta³¹ czê�æ dnia spêdza³ podobno za-
kotwiczony lub kr¹¿¹c w cie�ninie miê-
dzy indonezyjsk¹ wysp¹ Batam, a wschod-
nim wybrze¿em Malezji. W podobnym
trybie zatrudniony jest obecnie, z tym, ¿e
jego portem bazowym jest ponownie Pe-
nang.

Mona Lisa jako Veronica - od lutego br. stoi w Omanie, zacumowana na sta³e w roli hotelu.
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Rok budowy Ostatnia nazwa Zbudowany jako Pojemność (GT) Złomowanie

1951 Platinum Independence 20 221 2010, Alang

1953 Regal Empress Olympia 21 909 2009, Alang

1956 Topaz Empress of Britain 32 327 2008, Alang
1957 Winner 5 Ausonia 12 177 2010, Alang
1957 Serena Jean Mermoz 14 173 2008, Alang
1961 Blue Lady France 76 049 2008, Alang
1962 Glory Anna Nery 12 433 2009, Alang
1962 Lucky Star Princess Isabel 9639 2008, Alang
1962 Prince Svea Jarl 4334 2010, Alang
1965 Dalmacija Dalmacija 5651 2010, Alang
1965 Ocean Odyssey Eros 3719 2009, Alang
1965 Saga Rose Sagafjord 24 474 2010, Jiangyin
1966 Ancona Svea 12 394 2011, Alang
1966 Maestro Renaissance 11 724 2010, Alang
1966 Kaptain Boris Fennia 10 515 2010, Gadani
1966 Prince Finnhansa 10 487 2008, Alang
1967 F. Diamond Tor Hollandia 11 621 2010, AIiaga
1967 Golden Princess Finlandia 12 475 2009, Chiny
1969 Maxim Gorkiy Hamburg 24 981 2009, Alang
1972 Flamenco Spirit of London 17 370 2010, Alang
1974 Royale Castalia 7764 2011, Alang

�ród³o: �Ships Monthly�
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artyku³ czê�ciowo
oparty na informacjach

z miesiêcznika �Ships Monthly�

i

* Wed³ug niektórych �róde³ mo¿liwy jest  powrót do
koncepcji Hallgrena, po zakoñczeniu obecnego
kontraktu. Tym razem mówi siê jednak o Sztokhol-
mie, nie Goteborgu.

sêdziwe wycieczkowceMORZE STATKÓW

¯yj¹ i pracuj¹

Warto te¿ zwróciæ uwagê na starsze stat-
ki pasa¿erskie, które - mimo sêdziwego
wieku przetrwa³y ostatni, du¿y �przesiew�
SOLAS i nadal p³ywaj¹ w nieograniczonej
¿egludze miêdzynarodowej. Mia³y szczê-
�cie, bo dokonano na nich niezbêdnych
zmian odpowiednio wcze�nie.

Najstarszym w pe³ni aktywnym, pe³-
nomorskim statkiem pasa¿erskim, jest
Athena (ex Stockholm - jeden z najs³yn-
niejszych uczestników morskich kolizji).
Minê³o ju¿ niemal 56 lat od katastrofy stat-
ku pasa¿erskiego Andrea Doria, która
wydarzy³a siê w gêstej mgle, 60 mil od
wyspy Nantucket u wybrze¿y USA, mija-
nej przez statki p³ywaj¹ce miêdzy Europ¹,
a Nowym Jorkiem. O godz. 23.10, 25 lip-
ca 1956 r. w kad³ub w³oskiego transatlan-

tyka wbi³ siê, wzmocniony do ¿eglugi
w lodach dziób statku pasa¿erskiego Stoc-
kholm. W kolizji zginê³y 52 osoby.
Wszystkich pozosta³ych - 1662 pasa¿erów
i cz³onków za³ogi - zdo³ano uratowaæ za-
nim w³oska jednostka, nastêpnego dnia
wczesnym rankiem, posz³a na dno.

By³ to jeden z pierwszych, g³o�nych,
podrêcznikowych przyk³adów kolizji �ra-
darowej�, czyli takiej, w której nawigato-
rzy z ka¿dego ze statków widzieli drugi
na ekranach radarów i mieli czas na w³a-
�ciw¹ reakcjê, a mimo tego - przez b³êd-
ne lub zbyt pó�ne decyzje o manewrach
- doprowadzili do zderzenia. Stockholm
by³ - technicznie - bezpo�rednim spraw-
c¹ zatoniêcia w³oskiego statku, ale nie wi-
nowajc¹ kolizji. Samobójczy, b³êdny ma-
newr wykonali w ostatniej, decyduj¹cej
chwili nawigatorzy statku Andrea Doria.

Stockholm z powa¿nie uszkodzonym
dziobem i czê�ci¹ rozbitków ze statku
w³oskiego na pok³adzie, dotar³ wtedy do
Nowego Jorku. Jego kariera trwa do dzi�.
Po licznych zmianach w³a�cicieli i imion,
a tak¿e po zmieniaj¹cych do�æ znacznie
jego wygl¹d przebudowach - p³ywa obec-
nie jako Athena (mo¿e zabraæ na pok³ad
maksymalnie 550 pasa¿erów, ma m.in. 3
bary, 2 restauracje, basen, dyskotekê, te-
atr i kasyno).

Ka¿da wizyta
mo¿e byæ ostatnia

By³y Stockholm, obchodz¹cy w tym
roku 64 urodziny, jest raczej rzadko�ci¹
we wspó³czesnej, �wiatowej flocie wy-
cieczkowców - jednym z zaledwie sze-
�ciu p³ywaj¹cych wiêcej ni¿ pó³ wieku
i nadal aktywnych w nieograniczonej, pe³-
nomorskiej ¿egludze�

Najstarsze do dzi� p³ywaj¹ce statki pa-
sa¿erskie prezentuje tabela na str. 28. S¹
w�ród nich i takie, które niejednokrotnie
mieli�my okazjê go�ciæ w polskich por-
tach. Warto wspomnieæ choæby wyciecz-
kowce Costa Marina i Allegra, Marco
Polo, The Oceanic, Funchal, Princess Da-
phne, Princess Danae� Równie¿ najstar-
sza - Athena by³a w Polsce kilkakrotnie -
ostatnio w czerwcu 2011 roku.

Shiploverzy i shipspotterzy wiedz¹, ¿e
okazji marnowaæ nie mo¿na - nigdy nie
wiadomo, która wizyta statku oka¿e siê
ostatni¹ w dostêpnym nam porcie. Mamy
dla polskich mi³o�ników statków dobr¹
wiadomo�æ. Jest nadzieja, ¿e zobaczymy
ten sêdziwy statek o ciekawej historii
ponownie podczas nadchodz¹cego sezo-
nu zawiniêæ wycieczkowców do portów
polskich. Jego wizyty w Gdyni spodzie-
wane s¹, wed³ug wstêpnych, niepotwier-
dzonych jeszcze ostatecznie, informacji,
w  dniach 1 lipca i 7 sierpnia.

Piotr B. Stareñczak

Delta Queen - do niedawna p³ywaj¹cy, obecnie zacumowany na rzece Tennessee jako hotel.
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CMMMORZE MUZEÓW

- Nasze zbiory powstawa³y od zera -
t³umaczy Liliana Gie³don, kierownik Dzia-
³u Sztuki Marynistycznej Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdañsku (CMM). -
Nie mieli�my tej komfortowej sytuacji, jak
w wielu innych placówkach, które prze-
jê³y kolekcje po swoich poprzednikach.
Tym bardziej czujemy siê dumni z tego,
co uda³o siê nam zgromadziæ.

950 obrazów, pó³ setki rze�b, ok.
250 zabytków ceramiki, ponad tysi¹c
medali i 1,5 tys. monet � te liczby mó-
wi¹ same za siebie. Obrazuj¹ pó³ wie-
ku cierpliwej i systematycznej pracy
muzealników z CMM. Drugiej tak wiel-
kiej kolekcji sztuki marynistycznej nie
ma w Polsce.

Nie tylko jednak wielko�æ stanowi o jej
wyj¹tkowo�ci. Pró¿no na �wiecie szukaæ
zbiorów tak ró¿norodnych i tak przekro-
jowo ukazuj¹cych tematykê morsk¹. To
cecha charakterystyczna tej kolekcji.

- Staramy siê mieæ wszystko, co - w naj-
szerszym tego s³owa znaczeniu - mo¿na
nazwaæ sztuk¹ marynistyczn¹ - mówi dr
Monika Jankiewicz-Brzostowska, drugi
obok Liliany Gie³don, pracownik Dzia³u.
- Choæ trzeba przyznaæ, ¿e do dzisiaj trwaj¹
spory o to, co nale¿y rozumieæ pod tym
pojêciem.

Ka¿da z pañ ma swoje zdanie na ten
temat. Obie pracuj¹ w CMM od kilkuna-
stu lat. Jak mówi¹, trafi³y do muzeum
z w³asnego wyboru i nie ¿a³uj¹. Pracuj¹c

tutaj Monika Jankiewicz-Brzostowska na-
pisa³a pracê doktorsk¹ o lêku przed
¿ywio³em wodnym w gotyckim malar-
stwie polskim. Zarówno ona jak i Liliana
Gie³don znaj¹ ka¿dy zabytek znajduj¹cy
siê pod ich opiek¹ i potrafi¹ o nich godzi-

Kolekcja sztuki marynistycznej zgromadzona
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdañsku to unikat

na skalê �wiatow¹. Dostarcza nie tylko prze¿yæ
artystycznych, ale i solidnej porcji wiedzy morskiej.

Centralne Muzeum
Morskie z bliska

Waza do ponczu z wizerunkiem gdañskiego
statku Blenheim, 1797 r., Liverpool, fajans
malowany rêcznie i dekorowany kalkomani¹.

Liliana Gie³don (z lewej)
i Monika Jankiewicz-Brzostowska,

czyli Dzia³ Sztuki Marynistycznej
CMM w Gdañsku.

W ramach morza
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nami z pasj¹ opowiadaæ. Znamienne, ¿e
na pytanie o ulubionego artystê wymie-
niaj¹ wiele ró¿nych nazwisk, nie mog¹c
siê zdecydowaæ na jedno.

Przede wszystkim maryni�ci

Trzonem zbiorów Dzia³u Sztuki Ma-
rynistycznej s¹ obrazy. Kogo tu nie ma?
W kolekcji s¹ dzie³a Aleksandra Gierym-
skiego, Juliana Fa³ata, Mariana Mokwy,
Antoniego Suchanka, Jana Cybisa, Edwar-
da Dwurnika czy Jacka Malczewskiego,

¿eby wymieniæ tylko tych najbardziej
znanych.

Najcenniejsze s¹ jednak trzy prace
Iwana Ajwazowskiego, uchodz¹cego za
najwybitniejszego marynistê w historii
sztuki. Maj¹ nie tylko najwiêksz¹ warto�æ
artystyczn¹, ale tak¿e wymiern¹ warto�æ
finansow¹. Gdyby muzeum chcia³o wy-
stawiæ który� z nich na sprzeda¿, mog³o-
by spodziewaæ siê nawet siedmiocyfro-
wej sumy.

Najstarszy obraz znajduj¹cy siê w zbio-
rach CMM pochodzi z pocz¹tku XVII wie-
ku. S¹ te¿ ryciny, najstarsze powsta³y
w XVI stuleciu. W zbiorach znajduj¹ siê
równie¿ barokowe mapy morskie. Na
osobne potraktowanie zas³uguj¹ tzw. por-
trety kapitañskie. S¹ to obrazy przedsta-
wiaj¹ce statki, malowane na zamówienie
ich kapitanów oraz armatorów.

Portrety kapitañskie to nie jedyne,
choæ niezwykle cenne �ród³o wiedzy
o wygl¹dzie konkretnych, historycznych
jednostek. Podobn¹ funkcjê spe³niaj¹ tak-
¿e inne obrazy. Mo¿na siê z nich dowie-
dzieæ szczegó³ów technicznych dotycz¹-
cych budowy statków, wygl¹du portów
czy prowadzenia handlu morskiego.

- Malarstwo marynistyczne odgrywa
olbrzymi¹ rolê w badaniach historycznych
- wyja�nia dr Jerzy Litwin, dyrektor CMM
w Gdañsku. - To dokument czasów
sprzed ery fotografii.

Nie maj¹ racji z³o�liwcy, którzy skrót
CMM rozszyfrowuj¹ nie jako �Central-
ne Muzeum Morskie�, ale �Centrum Ma-
larstwa Muzealnego� twierdz¹c, ¿e in-
stytucja nie zajmuje siê niczym innym,
jak tylko prezentacj¹ dzie³ malarstwa
morskiego.

- To nieporozumienie - mówi Liliana
Gie³don. - Gromadzenie malarstwa ma-
rynistycznego to tylko czê�æ naszej dzia-
³alno�ci. Inna sprawa, ¿e obrazy to czasa-
mi jedyne �wiadectwo tego, ¿e historia
Polski zwi¹zana by³a tak¿e z morzem. Nie
wolno nam tego ignorowaæ.

Eksponaty wchodz¹ce w sk³ad kolek-
cji Dzia³u Sztuki Marynistycznej CMM
pozyskuje siê na ró¿ne sposoby. Przede
wszystkim s¹ kupowane � na aukcjach,
w galeriach i od prywatnych kolekcjone-
rów. Czê�æ z nich stanowi¹ dary � w tym
te zakupione przez Towarzystwo Przyja-
ció³ CMM, organizacjê wspieraj¹c¹ dzia-
³alno�æ Muzeum.

Innym wa¿nym �ród³em pozyskiwa-
nia zabytków s¹ badania podwodne pro-
wadzone od kilkudziesiêciu lat przez
CMM na Ba³tyku. Z wraku Solena, szwedz-
kiego okrêtu zatopionego w 1627 roku
w bitwie pod Oliw¹, pochodz¹ monety,
którymi wyp³acano ¿o³d s³u¿¹cym na nim
marynarzom.

Prace Zofii Stryjeñskiej wisz¹ce niegdy� w salonie turystycznym Batorego.

Pucharek � okrêcik, XIX w., W³ochy,
odlew repusowany, cyzelowany,
srebro z³ocone, dekorowany emali¹
malarsk¹ na miedzi.

Gaspar Bouttats (1640-95),
�Bitwa morska stoczona pomiêdzy
Szwedami i Holendrami w 1658 roku�, II po³.
XVII w., papier, miedzioryt z akwafort¹.

Johan Baptista Homann (1664-1724),
�Okrêt wojenny o 96 dzia³ach�,
ok. 1720, papier,
miedzioryt kolorowany.
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U³amek zbiorów na widoku

- Zupe³nie wyj¹tkowa jest nasza
wspó³praca ze szwedzkim znawc¹ spraw
morskich i kolekcjonerem zabytków ma-
rynistycznych panem Peterem von Bu-
schem z Karlskrony - mówi dr Monika Jan-
kiewicz-Brzostowska. - Od niego mamy
najstarszy zabytek w naszych zbiorach �
monetê rzymsk¹ z ok. roku 109 p.n.e.,
a wiêc z okresu Republiki Rzymskiej,
a tak¿e cenn¹ kolekcjê japoñskich drze-
worytów propagandowych z czasów woj-
ny rosyjsko-japoñskiej 1904-1905.

W�ród eksponatów, którymi opie-
kuje siê Dzia³ Sztuki Marynistycznej,
znajduj¹ siê równie¿ zabytkowe wyro-
by rzemios³a artystycznego. W�ród nich
np. unikatowa waza do ponczu z wize-
runkiem gdañskiego statku, datowana
na rok 1797. Jest to zabytek niezwykle
cenny, bo do czasów wspó³czesnych
zachowa³o siê zaledwie kilka takich
naczyñ z przedstawieniami gdañskich
jednostek.

Obrazy ze zbiorów Dzia³u Sztuki Ma-
rynistycznej ogl¹daæ mo¿na w Galerii
Morskiej, która znajduje siê w siedzibie
g³ównej muzeum na O³owiance w Gdañ-
sku. Inne eksponaty dostêpne s¹ tak¿e
w oddzia³ach CMM. Obrazy bywaj¹ rów-
nie¿ wypo¿yczane na wystawy organizo-
wane w kraju i za granic¹.

Obrazy, które stanowi¹ g³ówn¹ czê�æ
kolekcji sztuki marynistycznej CMM, mu-
sz¹ byæ odpowiednio przechowywane. S³u-
¿y do tego magazyn zapewniaj¹cy sta³¹
wilgotno�æ i temperaturê. Pracownicy na-
rzekaj¹ jednak na coraz wiêksz¹ ciasnotê
tam panuj¹c¹. Marz¹ o obszerniejszych
powierzchniach wystawienniczych. W tej
chwili bowiem tylko ma³y u³amek zbio-
rów jest pokazywany publicznie.

- Szkoda, bo naprawdê mamy siê
czym pochwaliæ - mówi dr Monika Jan-
kiewicz-Brzostowska. - Marzy³aby nam siê
nowa, du¿a galeria po³o¿ona w centrum
Gdañska, np. na Wyspie Spichrzów.

- Kolejnym problemem jest szczu-
p³o�æ funduszy - dodaje Liliana Gie³don.

- W tej chwili praktycznie nie mamy mo¿-
liwo�ci zakupu nowych eksponatów.
A by³oby co kupowaæ...

Dyrektor Litwin zwraca jeszcze uwa-
gê na inny problem. W posiadaniu przed-
siêbiorstw zwi¹zanych z gospodark¹ mor-
sk¹ znajduj¹ siê nierzadko interesuj¹ce
dzie³a sztuki zwi¹zane z morzem  (w�ród
nich np. prace Mariana Mokwy, Antonie-
go Suchanka, Kazimierza �ramkiewicza
czy Zofii Stryjeñskiej).

S¹ to obrazy malowane na zamówie-
nie wspomnianych instytucji. Niektóre
stanowi³y elementy wystroju jednostek
p³ywaj¹cych lub reprezentacyjnych po-
mieszczeñ nale¿¹cych do firm. Kiedy
przedsiêbiorstwa pozbywaj¹ siê czê�ci
maj¹tku trwa³ego, w zwi¹zku z restruk-
turyzacj¹ lub upad³o�ci¹, CMM, z niezro-
zumia³ych powodów, napotyka na
ogromne trudno�ci w pozyskaniu choæ-
by niektórych takich dzie³ do zbiorów.
A szkoda.

Tomasz Falba

Wystawa obrazów w CMM.

Iwan Konstantynowicz Ajwazowski
(1817-1900), �Po¿egnanie o �wicie�,
1855, p³ótno, olej.

NN, �Portret kapitañski statku Theodor�,
II po³. XIX w., p³ótno, olej.

Pieter van der Croos (1610-po 1661),
�¯aglowce na redzie�, ok. po³. XVII w.,
p³ótno, olej.
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W centralnym punkcie miasta bia³a
wie¿a katedry na tle b³êkitnego nieba gó-
ruje nad Placem Senackim, gdzie miejsco-
wi zbieraj¹ siê, by �wiêtowaæ Nowy Rok,
Dzieñ Niepodleg³o�ci Finlandii (6 grudnia)
i cieszyæ siê s³oñcem na monumentalnych
schodach katedry. St¹d w³a�ciwie tylko kil-
ka kroków do rynku (Targu Rybnego) i na-
brze¿a, z którego odp³ywaj¹ statki umo¿li-
wiaj¹ce turystom podziwianie atrakcji mia-
sta, fortecy na wyspie Suomenlinna i ogro-
du zoologicznego Korkeasaari, a mi³o�ni-
kom statków� statków, g³ównie du¿ych
promów. Helsinki maj¹ po³¹czenia z Wy-
spami Alandzkimi i Sztokholmem, Tallinem,
Niemcami, a od niedawna - tak¿e z St. Pe-
tersburgiem. Port obs³uguje rocznie ponad
osiem milionów pasa¿erów. Jest tak¿e jed-
n¹ z najbardziej popularnych destynacji dla
statków wycieczkowych wp³ywaj¹cych na
Ba³tyk - to kolejna zaleta dla shipspottera
podró¿uj¹cego do Finlandii w lecie.

Jak dotrzeæ

S¹ alternatywne mo¿liwo�ci, ale pole-
camy przede wszystkim drogê morsk¹.
Bezpo�rednie po³¹czenie z Polski utrzy-

38

Helsinki dla turysty i shiplovera
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z Espoo, Vantaa i Kauniainen, wchodzi
w sk³ad wiêkszej aglomeracji. Jest wa¿-
nym o�rodkiem przemys³owym, handlo-
wym i kulturalnym. To tak¿e du¿y port
nad Zatok¹ Fiñsk¹. W Helsinkach funk-
cjonuje g³ówny port lotniczy kraju oraz
za³o¿ony w XIX wieku Uniwersytet.

Prê¿nie rozwija siê tu przemys³ ma-
szynowy, chemiczny, elektrotechniczny,
w³ókienniczy, fajansowy, drzewno-papier-
niczy oraz spo¿ywczy. Oprócz tego
w mie�cie znajduje siê najwiêkszy w kra-
ju port handlowy i pasa¿erski. Przygasa,
niestety, przemys³ budowy statków.

W Helsinkach ma siedzibê wa¿na dla
ochrony ba³tyckiej przyrody i maj¹ca nie-
ma³y wp³yw na gospodarcze wykorzy-
stanie Ba³tyku (zw³aszcza ¿eglugê) miê-
dzynarodowa organizacja - Komisja Hel-
siñska (Helcom).

Miasto za³o¿y³ w 1550 roku król
szwedzki Gustaw Waza, w miejscu znaj-
duj¹cym siê oko³o 6 km od wspó³cze-
snego centrum. Prawa miejskie Helsinki 
uzyska³y w 1569 roku, a przeniesione na
obecne miejsce zosta³y w roku 1640. Na
pocz¹tku XVIII w. miasto ufortyfikowa-
no. Po zajêciu Finlandii przez Rosjê
w 1812 r. Helsinki zyska³y status stolicy
kraju pod okupacj¹, a od 1918 r. niepod-
leg³ej Finlandii.

Helsinki  s¹ najdalej na pó³noc wysu-
niêta stolic¹ w kontynentalnej Europie (od
krêgu polarnego dzieli j¹ zaledwie 840
km).  Mieszka tam ok. pó³ miliona ludzi.
Miasto le¿y w regionie Uusimaa, w �rod-
kowej czê�ci pó³nocnego wybrze¿a Za-
toki Fiñskiej, na niewielkim, wychodz¹-
cym w zatokê, skalistym pó³wyspie Est-
nes i s¹siaduj¹cych wyspach. Miasto, wraz

Córa Ba³tyku
zaprasza
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muje fiñski operator Finnlines, eksploatu-
j¹c na linii ³¹cz¹cej Helsinki, Gdyniê i Ros-
tock promy klasy �Star� - niegdy� rekor-
dowe i wci¹¿ nale¿¹ce do najwiêkszych
w �wiecie promów typu ro-pax. Co wy-
nika z tych technicznych w³a�ciwo�ci dla
pasa¿era? Poza wygodnymi kabinami (w
dro¿szych opcjach - bardzo du¿ymi) - to,
¿e pok³ady pasa¿erskie znajduj¹ siê bar-
dzo wysoko, co daje �wietn¹ perspekty-
wê obserwacji panoramy portów w Gdy-
ni i Helsinkach - Vuosaari. Wi¹¿¹ siê z tym
dobre warunki do �³apania� ciekawych
ujêæ fotograficznych przez shipspotterów.
Fotografuj¹cym hobbystom morskim za-
lecamy pozostanie w gotowo�ci na po-
k³adzie ok. godziny po odcumowaniu
statku i przed wej�ciem do portu, gdy¿
obiekty do fotografowania spotkamy nie
tylko w samych portach, ale i na torze
wodnym miêdzy Gdyni¹ a Helem oraz na
podej�ciu do terminalu Vuosaari. Termi-
nal, do którego przyp³ywaj¹ promy z Pol-
ski nie le¿y w centrum Helsinek, a na
odleg³ych przedmie�ciach, ale jest dobrze
z miastem skomunikowany.

Promem Finnlines do Helsinek mo¿e-
my siê wybraæ trzy razy w tygodniu (w �ro-
dy, pi¹tki i niedziele). To dobre rozwi¹za-
nie zarówno dla turystów pieszych, jak i tych
z rowerami, czy w samochodach osobo-
wych. Rejs trwa oko³o 22 godziny.

Podró¿ zaczyna siê o godz. 10.30,
a koñczy o godz. 9 dnia nastêpnego. Uwa-
ga na inn¹ strefê czasow¹, na promie obo-
wi¹zuje czas fiñski. Nowoczesne i dobrze
wyposa¿one promy Finnlines sprzyjaj¹
romantycznym wycieczkom we dwoje,
wyprawom shipspotterskim w pojedyn-

kê i w grupach, czy turystycznym wypa-
dom rodzinnym. Czas spêdzany na po-
k³adzie umilaj¹ odpowiednio dostosowa-
ne kabiny (prom jest przyjazny dla ro-
werzystów i dla podró¿nych z czworono¿-
nymi pupilami), bary, restauracje oraz
sklepy, no i oczywi�cie sauna (niech ni-
kogo nie zdziwi widok podró¿nych spa-
ceruj¹cych w szlafrokach po obszernym
pok³adzie s³onecznym), czy wreszcie te-
lewizory w ka¿dej kabinie.

Miasto z morza
- morze w mie�cie

Gdy w XVI wieku w delcie rzeki Van-
taa za³o¿ono miasto, panuj¹cy tu wów-
czas Szwedzi nazwali je Helsingfors (fors
to inaczej: wodospad, wartki nurt). Nic
dziwnego, ¿e nawet w nazwie zawarto
wodne konotacje, skoro miasto z trzech
stron otoczone jest wod¹. Nazywane jest
te¿ �cór¹ Ba³tyku�, a w jego w granicach
le¿y ponad 310 wysp.

Na wyspie  Iso Mustasaari  znajduje siê
ko�ció³, który równocze�nie, jako jedyny
na �wiecie, pe³ni funkcjê latarni morskiej.
Zbudowali go Rosjanie w 1854 roku.

Dla morskich hobbystów, poza stat-
kami, najwa¿niejsz¹ chyba atrakcj¹ w Hel-
sinkach jest forteca Suomenlinna. Nazy-
wana czasem przez Finów twierdz¹  Fin-
landii. Po³o¿ona na sze�ciu wyspach po-
³¹czonych ze sob¹, dostêpna jest tylko
promem, który kursuje z Portu Po³udnio-
wego w  stolicy, z nabrze¿a, nad którym
po³o¿ony jest Targ Rybny. Twierdzê zbu-
dowali Szwedzi w 1748 roku. Pe³ni³a
funkcjê fortyfikacji obronnej wschodniej

flanki imperium szwedzkiego, które bro-
ni³o siê przed inwazj¹ rosyjsk¹. W chwili
obecnej w fortecy znajduje siê baza Ma-
rynarki Wojennej, a tak¿e inne atrakcje
turystyczne, jak Muzeum Suomenlinny.
Ca³y obiekt wpisany jest na Listê �wiato-
wego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrod-
niczego UNESCO.

Suomenlinna i droga promem do niej
wiodaca, to tak¿e dobre miejsce do foto-
grafowania du¿ych promów kursuj¹cych
miêdzy Szwecj¹ a Helsinkami.

Nie tylko latem

Fotografuj¹cym mi³o�nikom statków
polecamy Helsinki g³ównie latem - na
pó³nocy Europy dni s¹ wtedy bardzo d³u-
gie. W �rodku zimy s³oñce wstaje ka¿de-
go dnia na zaledwie sze�æ godzin. Warto
przyjechaæ szczególnie w czerwcu i lip-
cu, kiedy trwaj¹ tu bia³e noce. Natomiast
dla turystów niezainteresowanych statka-
mi - ka¿da pora roku jest dobra. Helsinki
le¿¹ w strefie klimatu umiarkowanego,
ciep³ego, przej�ciowego. �rednie tempe-
ratury wynosz¹ tu 17-18 oC. Zim¹ spa-
daj¹ do - 4. Latem, g³ównie w lipcu, po-
goda sprzyja turystom.

Z cyklicznych imprez mo¿na poleciæ
choæby Festiwal Kultury odbywaj¹cy siê
w sierpniu. Podczas Nocy Sztuki pod ko-
niec sierpnia, sklepy, muzea i galerie
otwarte s¹ do pó�niej nocy, a w mie�cie
odbywa siê wiele bezp³atnych imprez
kulturalnych.

39

Luterañska katedra i plac przed ni¹ to serce Helsinek i miejsce spotkañ mieszkañców.

Fontanna Havis Amanda przy Targu Rybnym.
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Na pozór zamkniêci Finowie, uwiel-
biaj¹ dobrze siê bawiæ! Klubów, pubów
i barów w Helsinkach jest bez liku. W sto-
licy jest te¿ najwiêksza w Europie izba
wytrze�wieñ... Rozgrzewaæ mo¿na siê
jednak nie tylko przy grzanym winie.
Choæ jesieni¹ temperatura w Helsinkach
wynosi ok. 5-7 oC, to gor¹ca atmosfera
utrzymuje siê tu przez ca³y rok. Najlep-
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szym dowodem odbywaj¹cy siê w listo-
padzie Forces of Light Festival, na któ-
rym prezentuj¹ siê arty�ci poskramiaj¹-
cy ogieñ. Przez ca³y miesi¹c w ró¿nych
formach kontrastuj¹ ciemno�æ miasta
z blaskiem p³omieni.

Do Helsinek warto siê te¿ wybraæ na
�wi¹teczne zakupy. Bajeczn¹ atmosferê
(w koñcu Finlandia to kraj Muminków i 
Miko³aja - tego od prezentów, w wersji
z saniami ci¹gniêtymi przez renifery) i cu-
downy aromat grzanego wina, znale�æ
mo¿emy na wyj¹tkowych �wi¹tecznych
jarmarkach. Ten najwiêkszy odbywa siê
w Old Student House. W drugiej dekadzie
grudnia na ponad 160 stoiskach mo¿na
tam kupiæ rêkodzie³o, w tym �wiece, ce-
ramikê oraz swetry, czapki i szaliki. Ten
najbardziej tradycyjny to Jarmark �w. To-
masza na Placu Senackim. Przez ca³y Ad-
went, blisko 120 sprzedawców prezen-
tuje tu wszelkie dobra, jakie tylko mog¹
nam kojarzyæ siê z Bo¿ym Narodzeniem.

Ta najdalej wysuniêta na pó³noc stoli-
ca w Europie sprzyja twórczej atmosfe-
rze, nie dziwi wiêc, ¿e to �wiatowy o�ro-
dek designu. Jest zatem i spory wybór
designerskich przedmiotów do kupowa-
nia (np. na jarmarku Ornamo, mieszcz¹-
cym siê w Design Forum, zazwyczaj
w pierwszy i drugi lub drugi i trzeci week-
end grudnia), a tak¿e do ogl¹dania, np.
w muzeach przez ca³y rok.

Jak siê poruszaæ

Helsinki to jedyne miasto w Finlandii,
w którym je¿d¿¹ tramwaje (jest tu nawet
Muzeum Tramwajów) i funkcjonuje me-
tro (tak naprawdê tylko jedna linia - osiem
stacji).  Do wiêkszo�ci miejsc z g³ówny-
mi atrakcjami turystycznymi mo¿na bez
wielkiego wysi³ku doj�æ, teren nie jest
nadzwyczaj rozleg³y.

Je¿eli zale¿y nam na �upolowaniu�
aparatem fotograficznym jak najwiêkszej
liczby statków, szczególnie, gdy decydu-
jemy siê na krótki, jedno, dwudniowy
pobyt - warto pos³u¿yæ siê w³asnym sa-
mochodem lub rowerem. Pieszym tury-
stom mo¿na poleciæ tramwaj nr 3T lub
3B (ta sama trasa - w dwóch kierunkach).
Pêtla w kszta³cie ósemki, po której kur-
suj¹ te tramwaje, ³¹czy najwiêcej miejsc,
z których blisko do najwa¿niejszych atrak-
cji turystycznych. Wsi¹�æ mo¿na do �3�
m.in. przy targu nad wod¹.

Wypad z bazy w Helsinkach

Porvoo  to jedno z najstarszych miast
fiñskich po³o¿one w prowincji Uudenmaa.
Otrzyma³o prawa miejskie w 1346 roku.
Znajduje siê tu zabytkowe Stare Miasto
z charakterystyczn¹ drewnian¹  architek-
tur¹. Warto odwiedziæ katedrê gotyck¹
z po³owy XV wieku, stary ratusz z 1764,
obecnie Muzeum Miejskie oraz tzw. Dom
Poetów.

Na wypad do Fiñskiego Muzeum Mor-
skiego (Suomen Merimuseo) w Kotce -
naprawdê godnego polecenia oraz Cen-
trum Morskiego w Vellamo potrzebujemy
ca³ego dnia.

Kolejn¹ atrakcjê   turystyczn¹ w oko-
licy stanowi nowoczesne miasto-ogród
Tapioka, po³o¿one 15 km na zachód od
centrum stolicy.

Piotr B. Stareñczak

Twierdza Suomenlinna � wpisana na Listê �wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO.
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W Domu Marynarza - dwa kroki od budynku
odpraw terminalu promowego w Vousaari -

mo¿emy poczytaæ prasê, napiæ siê kawy,
skorzystaæ z internetu, a morscy hobby�ci

mog¹ tu kupiæ pocztówki ze statkami
fiñskich armatorów.
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Porvoo - miasteczko nieopodal Helsinek. Helsinki z trzech stron otoczone s¹ wod¹.
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n Plac Senacki  - w sercu Helsinek, wybudowany w 1820
roku. Wokó³ mieszcz¹ siê zabytkowe, g³ównie klasycystycz-
ne obiekty, m.in. góruj¹ca nad placem Katedra Tuomiokirk-
ko (zarówno plac, jak i katedrê zaprojektowa³ Carl Ludwig
Engel).
n Katedra Tuomiokirkko - z bogato rze�bion¹ i utrzy-
man¹ w neoklasycznym stylu fasad¹ oraz wnêtrzem o suro-
wym, bardzo skromnym charakterze, co jest charakterystyczne
dla luterañskiego obrz¹dku religijnego. Budowlê, której bia³e
kopu³y widoczne s¹ niemal z ka¿dej czê�ci miasta, ukoñczo-
no w 1852 r. Co ciekawe - w krypcie ko�cielnej znajduje siê
kawiarnia. Do �wi¹tyni z Placu Senackiego prowadz¹ wyso-
kie, granitowe schody, na których tradycyjnie  Finowie  wi-
taj¹ Nowy Rok i spotykaj¹ siê z przyjació³mi.
n Plac targowy  - nazywany placem lub Targiem Rybnym
albo Kauppatori (z kramami, w których sprzedaje siê warzy-
wa, owoce, wyroby rzemie�lnicze i pami¹tkarskie), konkuru-
je o miano �serca miasta� z Placem Sencakim. Jest du¿ym
pasa¿em po³o¿onym przy nabrze¿u portowym, przylegaj¹
do niego zabytkowe, neoklasyczne budynki, Pa³ac Prezydenc-
ki i ratusz miejski. W pobli¿u tak¿e zbudowany z czerwonej
ceg³y gmach prawos³awnej �wi¹tyni Uspenskin Kirkko (Ka-
tedra Uspieñska lub Sobór Uspieñski) - zdecydowanie wart
odwiedzin dla wnêtrza z urzekaj¹cymi zdobieniami. W cen-
tralnym miejscu  Placu Targowego  znajduje siê obelisk Ka-
mieñ Carycy, ods³oniêty w 1835 roku dla upamiêtnienia wi-
zyty w Helsinkach Miko³aja I i carycy Aleksandry, przy Kaup-
patori znajdziemy te¿ fontannê - statuê Havis Amanda (sym-
bolizuj¹c¹ Helsinki wynurzaj¹ce siê z morza). Na targu mo¿-
na siê rozkoszowaæ m.in. pstr¹giem têczowym przyrz¹dza-
nym na wolnym ogniu i reniferem sauté z sosem.
n Dom Sederholma (najstarsza w mie�cie ceglana budow-
la) usytuowany na wprost katedry  Tuomiokirkko  - mie�ci
muzeum po�wiêcone  Helsinkom  z XVIII wieku oraz Joha-
nowi Sederholmowi.
n Skansen Seurasaari na wyspie  Seurasaari, znajduj¹-
cej siê na zachód od centrum miasta, z XVIII i XIX-wiecznymi
przyk³adami budownictwa fiñskiego, a tak¿e pokazami prac
rzemie�lniczych.
n Muzeum Sztuki (Galeria Narodowa) Ateneum (Ate-
neumin Taidemuseo) - tu klasyczne dzie³a sztuki fiñskiej
i nie tylko, m.in. z dzie³ami van Gogha, Cezanne�a, Chagalla,
Gallena-Kalleli, Jarnefelta i Sallinena.

n Muzeum Sztuki Wspó³czesnej Kiasma - warto odwie-
dziæ choæby z uwagi na wyj¹tkow¹ architekturê.
n Muzeum Narodowe - budynek z 1916 r., przy tej samej
ulicy co  Muzeum Kiasma - posiada czworok¹tn¹ wie¿ê upo-
dabniaj¹c¹ budynek do gotyckiego ko�cio³a. Mo¿na zwiedzaæ
wystawê podzielon¹ na czê�ci odpowiadaj¹ce okresom
w dziejach kraju.
n Ko�ció³ na Skale (Temppeliaukio kirkko) - luterañ-
ski, wykuty w granitowej skale (ukoñczony w 1969 roku),
mieszcz¹cy 1000 osób, jeden z ¿elaznych punktów na trasie
wycieczek. Z zewn¹trz przypomina wej�cie do gara¿u, w �rod-
ku zaskakuje oryginalno�ci¹ rozwi¹zañ konstrukcyjno-archi-
tektonicznych, �ciany tworzy naturalna ska³a, dach za�, to 22
km zwiniêtego drutu miedzianego.
n Symbol Helsinek - najs³ynniejszy pomnik w mie�cie -
wielkie stalowe �organy� (24 tony nierdzewnej stali, g³ównie
w postaci rur) upamiêtniaj¹ce niezwykle popularnego w Fin-
landii kompozytora Jeana Sibeliusa.
n W dzielnicach Ullanlinna i Katajanokka - najpiêk-
niejsze okazy architektury secesyjnej.
n Esplandi - g³ówny deptak miasta, ³¹czy przedmie�cia
z centrum stolicy, na jego koñcu znajdziemy Stockmann�a -
ponoæ najwiêkszy w Europie dom towarowy, a po miêso re-
nifera - mo¿na siê udaæ do hali targowej kilka kroków z Kaup-
patori (w kierunku terminalu Silja Line - promy do Szwecji),
tam mo¿na siê napiæ kawy, albo zje�æ na miejscu kebaba
z renifera.
n Na zakupy i po pami¹tki - godne polecenia ma³e skle-
piki w helsiñskiej dzielnicy mody i pchli targ Hietalahti oraz
centrum handlowe Kampii.
n Dzielnice Punavuori i Kallio - modne w�ród turystów
i studentów, s³yn¹ z restauracji i ¿ycia nocnego.
n Stadion Olimpijski  - wybudowany w 1938 roku z my-
�l¹ o zaplanowanej na rok 1940 olimpiadzie. Przeszkodzi³a II
wojna �wiatowa, igrzyska odby³y siê tu dopiero w 1952 roku.
Przy stadionie dostêpna wie¿a stadionowa i muzeum.
n A tak¿e m.in.: pomnik cara Aleksandra II; Valtioneuvosto,
czyli Pa³ac Rz¹du (siedziba fiñskiego Senatu a¿ do roku 1822);
Helsingin Yliopisto, czyli Uniwersytet Helsiñski (za³o¿ony
w 1828 roku); Ratusz; Pa³ac Prezydencki z XIX w. i XIX-wiecz-
nyBank Narodowy; Sobór Uspieñski; Kamieñ Carycy; Dwo-
rzec Kolejowy z 1910 r.; Lasipalatsi - Szklany Pa³ac; skalny
park Kaivopuisto; Centrum Sztuki Skandynawskiej, Muzeum
Ehrensvärda; most Pitkäsilta  z 1878 roku; z tego samego okre-
su  Biblioteka Narodowa; obserwatorium astronomiczne; Te-
atr Szwedzki oraz Teatr Narodowy; Linnanmäkiz  - helsiñskie
weso³e miasteczko; 130-letnie ZOO.

Trzeba, warto�

Fiñski statek naukowo-badawczy Aranda.
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Ryszard Kornacki urodzi³ siê w Byd-
goszczy, w 1936 r., w rodzinie mezalian-
sami s³yn¹cej. Pierwsza by³a babcia ze
strony matki, hrabianka, która wysz³a za
ma¿ za barona. Córka Amelia, matka Ry-
szarda, posz³a w jej �lady po�lubiaj¹c Ka-
zimierza, syna ma³opolskiego szlachcica.
Ona by³¹ polonistk¹, on in¿ynierem ko-
lejnictwa, pisywa³ te¿ krytyki teatralne
i wiersze do szuflady. Z ich zwi¹zku na-
rodzi³ siê Ryszard, przysz³y kapitan ¿e-
glugi wielkiej. Wiersze te¿ pope³nia³.
I przez ca³e zawodowe ¿ycie redagowa³
popo³udniówkê do radiowej gazetki PLO,
�G³osu Marynarza�.

Wielu ludzi morza ma literackie zaciê-
cie. We�my najs³ynniejszego � Conrada!
A Karol Olgierd Borchardt (- Mój wyk³a-
dowca, najlepszy jakiego w ¿yciu mia³em
- wtr¹ca pan Ryszard). A znani choæby
z naszych ³amów  �  Andrzej Perepecz-
ko, czy Andrzej Urbañczyk. I kapitan Ry-
szard Kornacki z pisaniem nie skoñczy³.

Jego bedeker o Kaszubach, w maszy-
nopisie, jest od kilkunastu lat gotowy.
Opisuje nie tylko najpiêkniejsze rejony
gminy szemudzkiej, ale tak¿e wyprawê
na Hel, do Parku Narodowego w £ebie,
Gdyniê, Sopot, Gdañsk, kaszubskie jezio-
ra, Malbork, Frombork, Pelplin, krêgi ka-
mienne w Odrach i Wêsiorach, Kartuzy,
Wejherowo, tartak w Szymbarku z naj-
d³u¿sz¹ desk¹ w �wiecie i domem stoj¹-

Uczyli go Karol Olgierd Borchardt, Konstanty Maciejewicz, Antoni hrabia
Ledóchowski i Tadeusz Meissner. On sam by³ pierwszym instruktorem w o�rodku

nauki manewrowania statkami pod I³aw¹. Ca³e ¿ycie zawodowe zwi¹zany
z Polskimi Liniami Oceanicznymi. Zwiedzi³ niemal ca³y �wiat. A kiedy skoñczy³

z p³ywaniem, osiad³ w przystani niezbyt odleg³ej od morza, na Kaszubach.

Kapitan
z lasu
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chory na Polskê

z ¿yciaMORSKIE HISTORIE

Twórca przy biurku.
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cym �do góry nogami� i wiele, wiele in-
nych niezwyk³ych miejsc. Teraz pan Ry-
szard przepisuje go z nadziej¹, ¿e w koñ-
cu uda siê rzecz wydaæ. Bo dopóki mate-
ria³ nie bêdzie mia³ elektronicznej formy,
¿aden wydawca nawet nie chce rozma-
wiaæ. Ma nadziejê skoñczyæ pisanie do
pó�nej wiosny.

Kiedy przed przej�ciem na emerytu-
rê mówi³ o siedlisku za miastem, ¿ona
El¿bieta my�la³a, ¿e to bêd¹ Bory Tuchol-
skie, bo tam ca³a Bydgoszcz siedzi, ale
on wiedzia³, ¿e to musi byæ bli¿ej morza.
A ¿e zna³ dobrze Kaszuby, bo je w latach
studenckich schodzi³ wzd³u¿ i wszerz,
zatem zbudowa³ dom nad Jeziorem Czar-
nym, na Lesokach, w Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym, na obrze¿ach Szemudu.
Sadzi³ drzewa, kosi³, strzyg³, urz¹dza³. To
niezwyk³e siedlisko powsta³o 17 lat temu.
Prawie 3 tysi¹ce metrów kwadratowych,
z domem w stylu kaszubskim, gara¿em,
domkiem agroturystycznym, drewutni¹,
altank¹, stawem, skalniakami. W domu
oni, dwa koty i pies. A w ogrodzie kamien-
ny kr¹g mocy i piramida zdrowia.

Ryszard Kornacki wytyczy³ piêæ tras
spacerowych przez najpiêkniejsze okoli-
ce Jeziora Czarnego, dooko³a jeziora, przez
Uroczysko Rusa³ki, wzd³u¿ meandrów
Go�ciciny. Wszystkie te szlaki oznaczy³
maluj¹c blisko 2 tysi¹ce znaków.

Na co dzieñ on pisze bedeker, ¿ona
maluje i tworzy poezjê. Bywa, ¿e ich tu
zim¹ zasypuje, ¿e zamrozi, ale �cie¿ka do
�wiata zawsze jest. Latem Ela robi w ogro-
dzie plenery, Ryszard zjazdy kapitanów
ze swojego rocznika.

A morze, marynarzu?

W³a�ciwie mu go nie brakuje. - Za-
wsze kocha³em las, wyprawy - opowia-
da. - Urlopy spêdza³em w kajaku na Ma-
zurach, albo na wêdrówkach po Bieszcza-
dach. A wcze�niej w³a�nie na Kaszubach.
Siostra mojej mamy, moja chrzestna mat-
ka, zosta³a pierwsz¹ polsk¹ nauczycielk¹
we wsi Przywidz ko³o Gdañska. Bywa³em

u niej czêsto zaraz po wojnie. Z Bydgosz-
czy nie by³o daleko, a ¿e synowi kolejarza
przys³ugiwa³o 80 proc. zni¿ki, je�dzi³em
do Gdañska, Gdyni, W³adys³awowa, Puc-
ka, Rzucewa�

- Mogê co� wtr¹ciæ? - pyta pani Ela.
I z u�miechem mówi: - Kontynuacja most-
ku kapitañskiego jest w gabinecie mê¿a.
Ma tam ulubione ksi¹¿ki i mnóstwo pa-
mi¹tek. Kiedy jego ostatni statek szed³
na z³om, m¹¿ wycygani³ od armatora
kompas, sekstant, pami¹tkowe plakietki,
biurko, pó³ki�

 
○ ○ ○

Jak siê ta przygoda z morzem zaczê-
³a? Najpierw wyprawa na Hel statkiem,
jeszcze przed wojn¹, u niani na kolanach.
Po wojnie wypady do zrujnowanego
Gdañska� Pamiêta tramwaj na D³ugim
Targu. I pancernik Gneisenau zatopiony
u wej�cia do portu w Gdyni.

A przed tym wszystkim by³y ksi¹¿ki.
Czyta³ i têskni³ za przygod¹. Wreszcie
pamiêtna wizyta we W³adys³awowie, za-
raz po wojnie. Nie by³o jeszcze WOP-u,
ani armat na nabrze¿u. Nikt nie pyta³ co
tu robi. Rybacy akurat wy³adowywali
ryby. Przytrzyma³ linê. Zapyta³ na ile
wyp³ywaj¹, a oni czy chcia³by pop³yn¹æ.
No! Mia³ wysprz¹taæ kutrowy kubryk,
wysprz¹ta³. Pomaga³ na pok³adzie. Podo-
ba³o mu siê.Ryszard Kornacki z ¿on¹ El¿biet¹ w ich niezwyk³ym domu.

Pami¹tki kapitana.

Fo
t. 

Ilo
na

 M
ilu

sz
ew

sk
a

Fo
t. 

Ilo
na

 M
ilu

sz
ew

sk
a

od 16 kwietnia szukaj nas na:     www.portalmorski.pl



44 Nasze MORZE l nr 3 l marzec 2012od 16 kwietnia szukaj nas na:     www.portalmorski.pl

Kiedy sk³ada³ papiery na uczelniê, nie
wpisa³, na jakim wydziale chce studiowaæ,
bo nie wiedzia³, ¿e ma wybór�

Nauczycieli mia³ niezwyk³ych. Abso-
lutnym numerem jeden by³ kapitan Ka-
rol Borchardt, erudyta, cz³owiek o niesa-
mowitym sercu, pisarz marynista. ̄ adne-
mu ze studentów nie by³o dane zaznaæ
przyjemno�ci wspólnego z nim p³ywania.
Borchardt po powrocie do kraju ju¿ nie
p³ywa³. Co ciekawe, mimo dyplomu ka-
pitana, nigdy statkiem nie dowodzi³.
W czasie wojny wyk³ada³ w polskiej Szko-
le Morskiej w Southampton, a kiedy wró-
ci³ do kraju, pozwolono mu byæ wyk³a-
dowc¹, mimo �nasi¹kniêcia� kapitali-
zmem.

Borchardt wyk³ada³ astronawigacjê,
a tak¿e astronomiê. - ̄ eby�my wiedzieli
jak S³oñce, Ksiê¿yc i gwiazdy wykorzy-
stywaæ do wyliczenia pozycji astronomicz-
nej - t³umaczy Ryszard Kornacki. -  Teraz
to proste, w byle samochodzie jest GPS�
A Borchardt to ju¿ wtedy przewidywa³,
¿e wrzuci siê �dajma�, wdusi guzik i wy-
skoczy karteczka z pozycj¹ i napisem
Drink Coca-Cola.

Jerzy Tarasiewicz, kolega z roku Ry-
szarda, tzw. Puchatkowiec, znany z tego,
¿e wraz z kolegami p³ywa³ szalup¹ Chat-
ka Puchaktów najpierw po Ba³tyku,

a pó�niej w s³ynnej wyprawie przez Atlan-
tyk, mawia³ zawsze, ¿e Borchardt odci-
sn¹³ na nim najwiêkszy �lad. Dzisiaj Tara-
siewicz jest profesorem fizyki w Stanach
Zjednoczonych, mieszka na maleñkiej
wysepce na Florydzie. Kiedy nie przyjêli
mu w Szkole Morskiej pracy dyplomowej,
inna rzecz, ¿e przez ca³e studia mia³ tyl-
ko jeden zeszyt i z nim te¿ przyszed³ na
obronê (komentarz Ryszarda Kornackie-
go: - Nie potrzebowa³ notatek, mia³ nie-
samowity ³eb do nauki), chcia³ i�æ na astro-
nomiê, ale ¿e ta by³a tylko w Toruniu,
wybra³ fizykê w Krakowie.

Po piêciu latach na Wydziale Nawiga-
cyjnym Pañstwowej Szko³y Morskiej nad-
szed³ czas egzaminu koñcowego. Trzy
ostatnie pytania z astronawigacji:

- Wszed³em - wspomina Ryszard. -
Borchardt wertuj¹c kartki w swoim s³yn-
nym notesie pyta: - A jak siê czuje twój
przyjaciel, Konny? Konrad Konieczny? -
upewniam siê. - Tak, o niego mi chodzi.

- �wietnie - mówiê.
- A na jakim statku p³ywa³e� ostatnio?
- Na Waryñskim.
To jeszcze ostatnie pytanie - mówi

Borchardt - musi byæ co� na temat. Defi-
nicja azymutu?

- Podnoszê trzy palce jego zwyczajem
i pytam: trzy? - jako, ¿e s¹ trzy definicje.

A on: - Dziêkujê, zda³e�.
Znakomita wiêkszo�æ wyk³adowców

to byli marynarze, którzy uczyli równie¿
przedmiotów nietypowo morskich, np.
wy¿sz¹ matematykê wyk³ada³ prof. Pa-
we³ Strzelecki. Uczyli go m.in. kpt. Tade-
usz Meissner, przedwojenny kapitan Ba-
torego (- Drobniutki cz³owieczek, ale
umys³ niesamowity - dodaje Ryszard),
Konstanty Maciejewicz, przedwojenny
kapitan Daru Pomorza, Antoni hrabia Le-
dóchowski - astronawigator, czy Kazimierz
Jurkiewicz, wieloletni komendant Daru
Pomorza, który ca³e swoje kapitañskie
¿ycie � 32 lata spêdzi³ na tym jednym
¿aglowcu i to bez urlopu.

Studia nawigacyjne zaczyna³o 240,
skoñczy³o 45. By³ rok 1956. Kilka lat
pó�niej, w wieku 32 lat Ryszard Kornac-
ki, jako pierwszy ze swojego rocznika
zosta³ kapitanem.

Po studiach trafi³ do Polskich Linii Oce-
anicznych i spêdzi³ w nich niemal ca³e
zawodowe ¿ycie. Dopiero krótko przed
emerytur¹, w nagrodê, pozwolono mu
pop³ywaæ u zagranicznych armatorów.

Kapitañstwo

Kiedy zaczyna³, jako asystent pok³a-
dowy i kiedy by³ ju¿ kapitanem, mia³ to
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Bydgoszcz, wczesna jesieñ,
przysz³y kapitan z rodzicami.

Przy sterze na Jeziorze
Charzykowskim, latem 1951 r. �

ju¿ student Wydzia³u
Nawigacyjnego Pañstwowej

Szko³y Morskiej w Gdyni.

IV rok studiów
� Ryszard drugi od lewej.

W grupie kolegów,
II rok studiów, czwarty
od lewej Ryszard
Kornacki.
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samo hobby, pisanie. Wydawa³ biuletyn
z ciekawostkami pod winiet¹ �G³osu
marynarza�, z dopiskiem autorskim �popo-
³udniówka�. Za³oga podpowiada³a tema-
ty, a on je realizowa³. By³y to przede wszyst-
kim informacje turystyczne. Przez lata uzbie-
ra³o siê tych gazetek niemal na dwa metry
wysoko�ci. Nie wszystkie ocali³, koledzy
to, co mia³o byæ dla wszystkich, zabierali
na pami¹tkê, dla dzieci do szko³y�

- To pan nie rz¹dzi³! Pan pisa³ - mó-
wiê i proszê o wyt³umaczenie, jak godzi³
dowodzenie z twórczo�ci¹.

- Lubi³em p³ywaæ na liniach d³ugich -
odpowiada ze �miechem. - Bardzo du¿o
p³ywa³em do Japonii i Australii i by³em
ca³y szczê�liwy, jak Kana³ Sueski by³ nie-
czynny i p³ynê³o siê dooko³a Afryki. Je-
den ocean � cisza, spokój, drugi � cisza,
spokój�

¯ona nie wytrzymuje: - Ale jakim trze-
ba byæ �wietnym fachowcem, ¿eby sie-
dzieæ w kabinie, pisaæ, a jednocze�nie s³u-
chaæ, czy co� z³ego siê nie dzieje. I do-
braæ za³ogê, do której ma siê pe³ne za-
ufanie.

¯onê, El¿bietê Bieñko-Kornack¹ po-
zna³ w PLO. Wspomina, ¿e zakocha³ siê
w archiwistce. W rzeczywisto�ci Ela, ma-
gister ekonomii, pracowa³a w firmie na
Linii Australijskiej.

Jakim by³ kapitanem? - Ostrym - mówi
szeptem ¿ona, której zdarzy³o siê byæ
razem z Ryszardem w kilku rejsach. Eli-
minowa³ z³e typy ju¿ w czasie podró¿y
na statek. Je�li kto� siê upi³, nie by³o dla
niego pracy, musia³ wracaæ. Ale dziêki
temu mia³ �wietn¹ za³ogê i nic z³ego siê
nigdy nie zdarza³o.

Pytam, gdzie nie dop³yn¹³, pamiêta-
j¹c, ¿e to ³atwiej ustaliæ�

- Choæ p³ywa³em na linii australijsko-
nowozelandzkiej, nie by³em w Nowej
Zelandii. A tak¿e w Islandii, na Filipinach
i Hawajach, przep³ywa³em jedynie mie-
dzy wyspami.

Najwa¿niejsze w jego p³ywaniu by³o
samo p³ywanie. Nie zdarzy³o siê, ¿eby
jaki� zak¹tek �wiata go zauroczy³. - By-
³em zawsze chory na Polskê - �mieje siê.
I dodaje: - Ale teraz, my�lê sobie, ¿e móg³-
bym osi¹�æ w Chorwacji. Bardzo odpowia-
da mi klimat.

Nie zwi¹za³ siê z ¿adn¹ uczelni¹, nie
mia³ uczniów, ale bywa³ zarówno nauczy-
cielem, jak i wychowawc¹. Mia³ wyk³ady
z tematów zawodowych dla studentów,
którzy na jego statku odbywali praktyki.
I uczy³ manewrowania statkami.

- By³em g³ównym nawigatorem
w PLO i dyrektor pewnego dnia zapyta³,

czy pojadê do I³awy, gdzie powstaje o�ro-
dek nauki manewrowania du¿ymi statka-
mi - opowiada. - O�rodek prawie goto-
wy, olbrzymie modele statków na miej-
scu, mo¿na zaczynaæ, problem w tym, ¿e
nikt nie potrafi nimi manewrowaæ, a prze-
cie¿ maj¹ siê tam uczyæ osoby do�wiad-
czone, kapitanowie.

Pojecha³em, mia³em byæ 10 dni, ale
jako ¿e mia³am do czynienia z osobami
�kumatymi�, za³atwi³em rzecz w tydzieñ.
Mieli�my tam do czynienia z modelami
oddaj¹cymi prawdziwe statki. Wyposa-
¿onymi w silnik g³ówny, stery strumie-
niowe� Oddzia³ywanie wiatrów i fali,
by³y prawdziwe i trzeba by³o sobie z tym
poradziæ. By³o i rzucanie kotwicy, i ma-
newrowanie na pr¹dzie. P³ywanie noc¹�
Kilka lat pó�niej wróci³em tam, tym ra-

zem w roli ucznia, bo te¿ wed³ug prawa
miêdzynarodowego, musia³em odbyæ
taki kurs.

- Ma¿ zawsze troszczy³ siê o m³odych
ludzi, stara³ siê nie tylko ich uczyæ, ale
i wychowywaæ - dopowiada El¿bieta.

- Zrzyna³em z kapitana Borchardta.
¯ywcem! - �mieje siê Ryszard.

Przep³ywa³ ¿ycie bez wiêkszych pro-
blemów. Nawet przez Trójk¹t Bermudz-
ki przechodzi³ spokojnie. A p³ywa³ tam-
têdy regularnie na bananowcach, przez
Kana³ Panamski do Ameryki Po³udniowej.
Cztery razy w miesi¹cu. Bez przygód, a¿
do pewnego dnia z idealn¹ pogod¹. Jed-
no po drugim, nawali³y wszystkie urz¹-
dzenia. Najpierw stan¹³ silnik g³ówny, po
chwili agregaty pr¹dotwórcze, odbiornik
satelitarny, ster, ¿yrokompas� Ta cisza
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Gdzie� w szalupie przy dziobie
Daru Pomorza, na redzie
Gibraltaru, podczas æwiczeñ
nauki wios³owania, 1953 r.

Przy burcie Daru Pomorza w Gdyni
w 1953 r.  Ryszard w mundurze, obok brat
Jerzy, mama, siostra Halina i ojciec.

Zbiórka na pok³adzie Daru
Pomorza przed wyj�ciem na l¹d,
Gdynia 1953 r.

Zbiórka I wachty Daru
Pomorza na marsie

grotmasztu.
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trwa³a pó³ godziny. Ale pó�niej ruszy³o,
po kolei. I pop³ynêli dalej.

Nie by³ przes¹dny. Nie wierzy w pe-
cha przynoszonego statkowi przez kobie-
ty. Zreszt¹, III oficerem by³a w jego za³o-
dze kobieta, ¿ona radiooficera � profesj-
nalistka w ka¿dym calu.

Kolizje? Zdarzy³ sie jedynie ma³y in-
cydent� Dowodzi³ statkiem Krasnal.
P³ywali na trasie Gdynia-Szczecin, do
Londynu, Hamburga, Danii, Irlandii.
Pewnego razu w Kanale Kiloñskim mi-
ja³ siê z innym, tej samej wielko�ci stat-
kiem. By³a mg³a. Na torze tego drugie-
go pracowa³a pog³êbiarka. Czy pilot siê
zgapi³? Do�æ, ¿e kiedy zobaczyli po-
g³êbiarkê, dali nagle w lewo, na nad-
ci¹gaj¹cego z przeciwka Kranasla. Ude-
rzy³ dziobem w dziób, wybi³ dziurê.
Wina tamtego by³a ewidentna. Rzeczo-
znawca na szczê�cie pozwoli³ p³yn¹æ
dalej do Szczecina, na remont.

Statki, na których p³ywa³

- Z olbrzymim sentymentem wspomi-
nam mój pierwszy statek � Jan Matejko,
10 tysiêcznik. Statek w porównaniu z dzi-
siejszymi � starego typu, ale du¿y i wy-
godny. Do�æ d³ugo na nim p³ywa³em, bo
jego kapitan Marian Warmiñski mnie so-
bie upodoba³. By³em u niego III, II i star-
szym oficerem. Mia³em tam wielki apar-
tament, z dwoma ogrodami zimowymi.

Fajna za³oga, zawsze 12 studentów na
praktyce, marynarze brali ¿ony w rejs.

 
○ ○ ○

- W latach 80. obj¹³em libañski statek,
taki maciupeñki, z dwoma ³adowniami.
Mia³ ster i kompas jako ca³e wyposa¿e-
nie sterówki. Za³ogê stanowi³o 8 Filipiñ-
czyków. Poza mn¹, kapitanem, tylko je-
den II oficer. W tej sytuacji oczywi�cie i ja
mia³em wachty. Przej¹³em statek w Ka-
nale Kiloñskim, wprost ze stoczni remon-
towej. Musia³em wymieniæ starszego me-
chanika, zasugerowa³em Polaka, przyje-
cha³ bardzo dobry. Elektryka te¿ �ci¹gn¹-
³em z Polski� Filipiñczycy byli bardzo
chêtni, tyle ¿e niewiele potrafili. To byli
studenci dorabiaj¹cy sobie jako maryna-
rze. Deptali mi po piêtach. Kiedy tylko
wyszed³em na pok³ad, zaraz byli wokó³
mnie, z kajetami, o³ówkami i pytaniami:
co, gdzie, dlaczego.

Musia³em uczyæ splotów, malowania,
najprostszych rzeczy.

Kiedy� w kuchni wybuch³a afera, bo
kuchcik przyszed³ do pracy w kasku i w
butach gumowych. Kucharz zdziwiony
pyta: - Dlaczego tak? - A, bo wszyscy na
pok³adzie chodz¹ tak ubrani. Poczu³ siê
zdegradowany�

 
○ ○ ○

- Jestem obcym statkiem w Antwer-
pii. Pora poobiednia. Przyje¿d¿a agent

i mówi: Rozmawia³em z armatorem, mu-
szê zabraæ ciê na inny statek, lecisz do
Bremy. Pakuj siê.

Spakowa³em manatki, polecia³em. Na
miejscu do samochodu, kolejny agent ju¿
dzwoni na stacjê pilotów, ¿e statek za pó³
godziny bêdzie móg³ wyp³ywaæ. Wstawi-
³em walizkê do kabiny i na mostek. Za³o-
ga � sami Filipiñczycy. Wyp³ywamy na
Morze Pó³nocne, ale droga spokojna, bez
wie¿ wiertniczych, my�lê, mogê siê
zdrzemn¹æ. Nakaza³em oficerowi wachto-
wemu zawo³aæ mnie, kiedy dop³yniemy
do konkretnego miejsca � zaznaczy³em
krzy¿yk na mapie. Ockn¹³em siê, patrzê
na zegarek � ju¿ powinni�my tam byæ.
Wchodzê na mostek. Ciemno. Fala by³a
lekka, statkiem szarpa³o. Wo³am sternika,
nikt nie odpowiada. A statek p³ynie. Sam.
Teraz ju¿ pe³no wie¿ wiertniczych dooko-
³a. Zapali³em �wiat³o. Sternik na pod³odze.
Pijany? Szukam dalej. Oficer wachtowy le¿y
na skrzydle. Okazuje siê, ¿e fala ich tak
zmog³a. Ile tutaj le¿¹? Autopilot steruje, ale
gdzie jeste�my? Wyznaczy³em pozycjê, ale
nerwów mnie to kosztowa³o! Zarz¹dzi³em
obudzenie kogo� bardziej odpornego na
chorobê morsk¹. Niezale¿nie jednak, do
czasu, kiedy wyp³ynêli�my na Zatokê Bi-
skajsk¹ ca³y czas sta³em na mostku.

 
○ ○ ○

Najwiêkszy by³ Gdañsk II. I najcie-
kawszy, przede wszystkim ze wzglêdów
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Relaks m³odszego
marynarza Kornackiego

na pok³adzie m/s Lewant.

Na wachcie
na mostku  m/s Florian
Ceynowa jako III oficer.

Na mostku Waryñskiego
podczas wachty

jako m³odszy marynarz
� na pierwszym planie.
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technicznych, mia³ wszelkie nowoczesne
udogodnienia. A tak¿e basen p³ywacki,
saunê, hobby room, telewizory w kabi-
nach, telefony satelitarne. Zdarzy³o siê,
¿e armator dzwoni³ do kapitana o 3 nad
ranem, nie pamiêtaj¹c o ró¿nicy czasu.

- Zaspany, nie bardzo wiedzia³em,
na jakim oceanie jestem, a ten pyta
o detale�

Gdañsk II zrobi³ 25 podró¿y, z tego pod
dowództwem kpt. Kornackiego dziesiêæ.
Kapitan na koniec pope³ni³ w swojej �Po-
po³udniówce� takie podsumowanie:

�W trakcie 25 podró¿y MS Gdañsk II
zu¿y³ 105 876 ton paliwa (pojemno�æ
2117 cystern kolejowych), �ruba okrêto-
wa obróci³a siê 263  727 000 razy, wy-
produkowano 44  020 000 kilowatogo-
dzin energii elektrycznej (co wystarczy-
³oby dla gospodarstw domowych 20-ty-
siêcznego miasta przez 5 lat), wymie-
niono ponad 12 tys. przepalonych ¿a-
rówek i �wietlówek, zu¿yto 42 862 tony
(857 cystern kolejowych) s³odkiej wody,
zjedzono ok. 56 ton miêsa i jego prze-
tworów, drobiu oraz ryb, 63,5 tony
ziemniaków, makaronu, ry¿u i kaszy,
prawie 100 ton warzyw i owoców oraz
167 tysiêcy 400 jaj, wypito 153 tony so-
ków, piwa, pepsi, kompotów, mleka i wo-
dy mineralnej. Statek zawija³ do 28 por-
tów 403 razy, 45 razy przep³yn¹³ Kana³
Sueski, 5 razy okr¹¿a³ Afrykê w rejonie
Przyl¹dka Dobrej Nadziei. W samym
Melbourne by³ 44 razy, a ³¹cznie prze-
by³ 1 milion 225 tysiêcy 304 km, czyli
pokona³ odleg³o�æ równ¹ trzydziestokrot-
nemu op³yniêciu Ziemi po równiku�.

Morska potêga

W albumie �Polskie Linie Oceanicz-
ne � Album Floty 1951-201�  Krzysztofa
Adamczyka, Jerzego Drzemczewskiego
i Bogdana Hurasa jest wzmianka o kapi-
tanie, ¿e w ostatniej, 25 podró¿y dowo-
dzi³ Gdañskiem II. Na wstêpie dedykacja
wspó³autora, Jerzego Drzemczewskiego:

�Panu Kapitanowi Ryszardowi Kor-
nackiemu � jednemu z g³ównych twór-
ców potêgi wielkich (do 1985 r.) Polskich
Linii Oceanicznych z najlepszymi ¿ycze-
niami��

I gdzie ta potêga?
- Bardzo dobrze pamiêtam jak dyrek-

tor PLO na co poniedzia³kowej odprawie
kapitanów, mówi³, ¿e mamy 198 statków
i ¿e w tym roku przybêd¹ dwa� - wspo-
mina Ryszard Kornacki. - To siê nigdy nie
sta³o. A kiedy kilka lat temu by³em w PLO
po jaki� �wistek, pracowa³y tam trzy oso-

by i by³y trzy statki. Pan pracuj¹cy kie-
dy� w dziale mechanicznym, zajmowa³ siê
archiwum. Wtedy jeszcze by³y nadzieje,
¿e mo¿e co� siê ruszy.

 
○ ○ ○

Ryszard Kornacki czêsto powtarza: -
Gdybym mia³ raz jeszcze wybieraæ za-
wód, to choæ wiele innych mi siê podo-
ba, na pewno chcia³bym zostaæ nawiga-
torem morskim.

Jakim trzeba byæ cz³owiekiem, ¿eby
siê wyrywaæ na morze?

- Przebojowym, bo inaczej morze go
wykoñczy. Silnym. Trzeba byæ zawodow-
cem, takie to proste.

Ela: - Latem siedzimy przed domem,
widaæ staw, sosny, brzozy, las. Po ka¿dym
posi³ku jest taka refleksja, pad³a ju¿ kilka
tysiêcy razy: - Op³aca³o siê przej�æ te
wszystkie sztormy, huragany, ¿eby usi¹�æ
tutaj i kontemplowaæ to miejsce.

Zastanawiaj¹ siê czasami nad powro-
tem bli¿ej miasta, do Wejherowa, Redy,
Rumi. Dom zrobi³ siê za du¿y, dzieci nie
chc¹ z nimi mieszkaæ. Dochód z agrotu-
rystyki daje komfort kupowania owoców
latem  i opa³u zim¹. Emerytury zdecydo-
wanie za niskie� Chyba ¿eby kto� chcia³
zamieszkaæ tu z nimi. Podzieliæ dom, wte-

dy z rado�ci¹ zostaliby na miejscu.
- Zabijaj¹ nas koszty utrzymania -

mówi pani Ela. - Bo ten dom jest taki wiej-
ski, nie ma centralnego ogrzewania, pod-
grzewanej pod³ogi, luksusowych ³azienek.
Tu trzeba dok³adaæ do kominka, ¿eby cie-
p³o by³o.

Ryszard Kornacki przesta³ p³ywaæ
przed dziesiêcioma laty. Ostatni rejs, ju¿
na emeryturze zrobi³, ¿eby wykoñczyæ
dom. Jest teraz ³agodniejszy, bardziej spo-
kojny, mi³y, kochany starszy pan. Tak
mówi ¿ona, Kiedy� apodyktyczny, wy-
magaj¹cy, dowódca tak¿e w domu.

Marzenia? Sprzedaæ dom i na jakie�
chorwackiej wysepce po³¹czonej mostem
z l¹dem sta³ym, przed domem w³asnym
siedzieæ na fotelu, wino popijaæ, rybkê
�wie¿¹ usma¿yæ�

Ilona Miluszewska

Zainteresowani bedekerem
�Kaszubskie Lesoki i okolice

� bedeker� i siedliskiem kapitana
znajd¹ dodatkowe informacje

na stronie: www.lesoki.pl
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Jako starszy oficer (trzeci
od prawej)  tu¿ po otrzymaniu
dyplomu kapitana ¿eglugi
wielkiej (nr 702) od ministra
¿eglugi w 1968 r.

Jako kapitan zagranicznego
statku z bardzo egzotyczn¹

za³og¹  (7 narodowo�ci),
Pacyfik 1992 r.

S³u¿ba na mostku, Pacyfik 1993 r.
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Co kryj¹
Mimo i¿ ka¿dy z nas � szyprów � ma

ju¿ za sob¹ wiele prze¿ytych huraganów
� ten wydaje siê nam jednym z najgro�-
niejszych. Byæ mo¿e dzia³a tu tak¿e po-
czucie odpowiedzialno�ci za m³odzie¿,
która stanowi wiêksz¹ czê�æ za³óg, a hu-
ragan w ca³ej jego grozie spotyka po raz
pierwszy.

Walka z huraganem trwa prawie dwie
doby. Najciê¿ej przechodzi j¹ �Polesie�.
Zaraz pierwszy �podmuch� wyrywa wraz
z futrynami okna na kapitañskim most-
ku i ³amie antenê radionamiernika. Szy-
per Dzwonkowski ranny w twarz trwa
jednak na swym posterunku przez ca³e
dwie doby. Zbyszek pamiêta o odpowie-
dzialno�ci, jaka na nim spoczywa, a sta-
tek jest pozbawiony mo¿liwo�ci czynie-
nia namiarów radiowych. Jak tu opu�ciæ
mostek?

7 grudnia w nocy radio z �Jowisza�
zawiadamia Gdyniê, i¿ �Ekipa Morza
Barentsa� zwyciêsko wytrzyma³a hura-
gan. (�)

Opuszczona bandera

50 lat temu, w marcu 1962 roku �Mo-
rze� pisa³o m.in. o smutnym po¿egnaniu
zas³u¿onego, zbudowanego w 1926 roku,
statku Polskiej ̄ eglugi Morskiej, Poznañ:
(�) Dzi� ju¿ rzadko mo¿na spotkaæ sta-
tek o podobnej sylwetce: prosty dziób,
rufa z wielkim nawisem i kanciaste nad-
budówki ze stercz¹cym nad nimi wyso-
kim, cienkim kominem, popularnie zwa-
nym �fujar¹�. �Poznañ� serce, czyli ma-
szynê g³ówn¹ � mia³ jeszcze zupe³nie
zdrowe, kad³ub za to by³ ju¿ trochê na-
d¿arty rakiem rdzy. Statek mia³ te¿ za
ma³¹ na dzisiejsze wymagania szybko�æ,
a jako parowiec opalany wêglem by³
�ciê¿ki� w obs³udze.

Mimo to za³oga �Poznania� chcia³a
doprowadziæ zas³u¿onego weterana do
�z³otego jubileuszu�, czyli do 500 rejsu.
Marynarze jak mogli tak przyspieszali

60 lat temu, w marcu 1952 roku, �Mo-
rze� pisa³o m.in. o pierwszym arktycznym
rejsie polskich trawlerów: Jowisza, Jupi-
tera i Polesia. 28 listopada poprzedniego
roku wyruszy³y z Gdyni w wyprawê
�przemys³owo-badawcz¹�. Jak wynika
z poni¿szej relacji, nie by³o ³atwo. Ekipa
do kraju wróci³a w styczniu, marcowy ma-
teria³ powsta³ z zapisków kapitana Wik-
tora Gorz¹dka:

(�) � 4 grudnia� Mniej wiêcej na
wysoko�ci Bergen wiatr zaczyna siê
wzmagaæ, osi¹gaj¹c si³ê 8-9 stopni w skali
Beauforta. Morze wygl¹da coraz mniej
�zabawnie�. Odbieramy drog¹ radiow¹
komunikat meteorologiczny dla rybaków
znajduj¹cych siê na Morzu Pó³nocnym.

Nie jest on bynajmniej pocieszaj¹cy.
Z pó³noco-zachodu nadci¹ga sztorm
o sile 11-12 stopni. (�)

Szukaæ przy tym stanie morza wej-
�cia do którego� z fiordów bez norweskie-
go pilota to du¿e ryzyko. W¹skie, d³ugie
i niejednokrotnie krête skaliste gardziele
fiordów s¹ bardzo niebezpieczne dla
wchodz¹cych statków.

Odbywamy krótk¹ naradê radiow¹
z Mu¿¹ i Dzwonkowskim i postanawia-
my stawiæ czo³a huraganowi. Za³ogi na
wszystkich trzech jednostkach czyni¹
po�pieszne przygotowania. Umacniamy
wszystko co siê da, uszczelniamy luki.

Nadchodzi wreszcie potê¿ne, pierw-
sze uderzenie wiatru o sile 11 stopni. No
a po tym rozpoczyna siê ju¿ �taniec� na
ca³ego. Pod ciosami wielopiêtrowych fal
�Jupiter� skrzypi i jêczy w wi¹zaniach.

morskie g³êbiny?

Prosty dziób, rufa z wielkim nawisem
i kanciaste nadbudówki � po¿egnanie

Poznania w numerze z 1962 r.
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i skracali niedalekie zreszt¹ podró¿e wê-
glowe ze Szczecina do portów duñskich.
Neptun okaza³ siê jednak zazdrosny.
�Poznañ�, wracaj¹c z podró¿y zapisanej
w dzienniku okrêtowym pod numerem
492, ugrz¹z³ na redzie �winouj�cia i za-
nosi³o siê, ¿e nie osi¹gnie ju¿ portu
o w³asnych si³ach. Ale staruszek i tym
razem da³ sobie radê. By³ to jednak jego
ostatni wyczyn. Po wysi³ku stan¹³ cicho
w zapad³ym k¹cie portu, przy pustym
nabrze¿u bez d�wigów (...).

Pewnego dnia na rufie zebra³a siê
ca³a za³oga i zaproszeni na po¿egnaln¹
uroczysto�æ go�cie. Pad³a komenda:
�banderê opu�ciæ!�. W zupe³nej ciszy
marynarze opuszczaj¹ najpierw galê �
kolorowe chor¹giewki kodu, powiewaj¹-
ce nad ca³ym statkiem od dziobu po-
przez maszty, a¿ do rufy. Potem powo-
li, majestatycznie sp³ynê³a z flagowego
drzewca bia³o-czerwona bandera,
opuszczona przez pierwszego oficera
Mariana Wajszczyka. Aktu zdjêcia ban-
dery dokona³ ostatni dowódca �Pozna-
nia�, kapitan ¿eglugi wielkiej Antoni Le-
dóchowski. (�)

Zaproszona na po¿egnaln¹ uroczy-
sto�æ delegacja miasta Poznania, dosta-
je na pami¹tkê ko³o ratunkowe ze �ska-
sowanego� imiennika wraz z uroczystym
zapewnieniem dyrekcji P¯M, ¿e nazwê
�Poznañ� przejmie piêkny, najbardziej
nowoczesny motorowiec � jeden z tych,
które zbuduj¹ nasze stocznie w roku
przysz³ym.

- Za pomy�lne rejsy �Poznania II� �
wznosi toast przewodnicz¹cy poznañ-
skiej delegacji. � Niech bêdzie równie¿
dzielnym i szczê�liwym statkiem, jak jego
poprzednik!

W tym samym numerze miesiêczni-
ka znalaz³ siê artyku³ o p³ywaj¹cej szko-
le morskiej - statku szkolnym m/v Sarek,
na którym nauki pobierali kandydaci na
oficerów szwedzkiej marynarki handlo-
wej: (�) Z chwil¹, kiedy m/v �Sarek� �
niegdy� zwyk³y frachtowiec � awanso-
wa³ do godno�ci p³ywaj¹cej szko³y mor-
skiej, zmniejszono na nim do niezbêd-
nego minimum liczbê sta³ej za³ogi. Za-
anga¿owano 5 wyk³adowców, stworzo-
no pomieszczenia dla 40 s³uchaczy,
w tym dla 20 przysz³ych nawigatorów
i 20 mechaników okrêtowych. Urz¹dzo-
no tak¿e dwie sale wyk³adowe, gabinety
naukowe oraz wyposa¿ono we wszelkie
niezbêdne pomoce, a kierownictwo na-
ukowe ca³o�ci powierzono kapitanowi
¿eglugi wielkiej Lennartowi Ekmanowi.

Lennart Ekman ma w�ród swoich
wyk³adów jeden, na który specjalnie warto
zwróciæ uwagê: psychologiê, ale jest to
psychologia na u¿ytek oficerów marynar-
ki handlowej. A wiêc uczy, jak postêpo-
waæ z za³og¹, jak dbaæ o utrzymanie
�wiadomej dyscypliny i nale¿ytej posta-
wy marynarzy, jak troszczyæ siê o naj-
lepsz¹ atmosferê na statku, jak dbaæ o jej
poziom moralny i kulturalny. (�)

Dziwa przyrody

45 lat temu, w marcu 1967 roku, �Mo-
rze� pisa³o natomiast o flagowym statku
rodzimego rybo³ówstwa: Pierwszego
stycznia 1967 roku zosta³ wpisany do
Polskiego Rejestru Statków i w ten spo-
sób oficjalnie siê narodzi³. Oto jego me-
tryka: �GRYF POMORSKI� � motorowa
baza-przetwórnia dla polskiego rybo³ów-
stwa. Projekt Centralnego O�rodka Kon-
strukcyjno-Badawczego Przemys³u Okrê-
towego w Gdañsku. Zbudowany przez
Stoczniê Gdañsk¹. Armator � Daleko-
morskie Bazy Rybackie w Szczecinie.
D³ugo�æ statku 164 metry (o dwa metry
d³u¿szy ni¿ transatlantyk �Batory�!), sze-
roko�æ 21,3 m, zanurzenie 7,8 m, no-
�no�æ 9645 ton, pojemno�æ � a¿ 13 875
ton, niewiele wiêc mniejsza ni¿ pojem-
no�æ �Batorego�. (�)

Po co nam by³a tak wielka maszyna?
Kapitan jednostki, Leon Skelnik, tak t³u-
maczy³:

- Wzrost zadañ po³owowych polskie-
go rybo³ówstwa powoduje sta³¹ koniecz-

no�æ szukania nowych ³owisk, bardziej
wydajnych i � niestety � bardziej odle-
g³ych. Jak na tych ³owiskach usadowiæ
flotê burtowych trawlerów � aby nie
musia³y traciæ czterech tygodni na pod-
ró¿ po jeden ³adunek ryb? Sprawy nie
mog³y rozwi¹zaæ nasze stare statki-bazy,
adaptowane ze zwyk³ych frachtowców.
Tamte mog¹ operowaæ jedynie pod os³o-
n¹ brzegów, a nie na otwartym oceanie.
Mog¹ przyjmowaæ na pok³ad tylko solo-
ne �ledzie w beczkach, nie posiadaj¹
bowiem ¿adnych urz¹dzeñ ch³odni-
czych. Mog¹ wreszcie tylko ryby przewo-
ziæ, a nie � przerabiaæ. Potrzebne nam
by³y statki-bazy ca³kiem inne: zdolne do
operowania na najodleglejszych ³owi-
skach, zaopatrywania statków ³owczych
w paliwo, ¿ywno�æ, beczki, sprzêt po³o-
wowy na oceanie i odbierania z³owionych
ryb od razu na ³owiskach, w celu przera-
biania ich na najwy¿szej klasy produkty.
Bazy s³u¿¹ce rybakom pomoc¹ warszta-
tow¹, lekarsk¹, zastêpuj¹ce wspó³pracu-
j¹cej flotylli normalny port...

Tak w³a�nie powsta³ �Gryf Pomorski�
� statek-baza przeznaczony do opero-
wania przede wszystkim na ³owiskach
pó³nocno-zachodniego Atlantyku. (�)

Ten sam numer �Morza� zadaje pyta-
nie nurtuj¹ce ludzko�æ od stuleci: czy ist-
nieje w¹¿ morski? Nie wszystkie dziwy
przyrody zosta³y ju¿ poznane przez cz³o-
wieka. Francuski ¿eglarz, Robert Le Ser-
rec, przywióz³ z przedwcze�nie zakoñ-

�Morze�, marzec 1952 r.
- relacja z arktycznego rejsu
polskich trawlerów:
Jowisza, Jupitera i Polesia.

Tekst z 1962 r. o przebudowanym
z frachtowca na statek szkolny m/v Sarek,
na którym nauki pobierali kandydaci na
oficerów szwedzkiej marynarki handlowej.
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Zachowali�my oryginaln¹
pisowniê. Korzysta³em

z bibliografii numerów �Morza�
opracowanej przez Andrzeja

Koteckiego. Tytu³ i �ródtytu³y
- od redakcji.

 Archiwalne numery
�Morza� mo¿na znale�æ na stronie:

http://www.magemar.com.pl/

i

W 1972 r. Przemys³aw Smolarek,
ówczesny dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego,

pisa³ o cennych ba³tyckich znaleziskach.

Marzec 1967 r. � francuski ¿eglarz,
Robert Le Serrec, przywióz³ zdjêcia,
które zdaj¹ siê przedstawiaæ jedno

z tajemniczych zwierz¹t morskich...

czonej wyprawy dooko³a �wiata zdjêcia,
które zdaj¹ siê przedstawiaæ jeszcze jed-
no z d³ugiego szeregu tajemniczych
zwierz¹t morskich, niepokoj¹cych wy-
obra�niê cz³owieka od setek lat. (�)

Jacht de Jonga znajdowa³ siê w³a�nie
w labiryncie raf koralowych, gdy stoj¹ca
przy sterze Raymonde zawo³a³a:

- Tam, tam! W g³êbi! Patrzcie jaka
dziwna rzecz!

Krystaliczne wody oceanu spoczywa-
³y nieruchomo pod g³adk¹ powierzchni¹
odbijaj¹c¹ promienie s³oñca. Oko³o piêæ-
dziesi¹t metrów od statku, na g³êboko-
�ci mniej wiêcej czterech metrów, wiel-
ka, czarna i nieruchoma plama, o wy-
d³u¿onym, zagiêtym kszta³cie, tkwi³a
w wodzie. (�)

- Zobaczy³em parê wielkich, zielo-
nych oczu, przeciêtych pionowymi �re-
nicami � opowiada³ potem Le Serrec. �
Potwór mia³ dwadzie�cia dwa do dwu-
dziestu czterech metrów d³ugo�ci; jego
ogromna g³owa mia³a oko³o metra. Czar-
niuteñka skóra by³a taka g³adka, jak skó-
ra rekina; ozdabia³y j¹ brunatne plamy.
Kiedy zwierzê zauwa¿y³o nasz¹ obec-
no�æ, zwróci³o siê w moim kierunku
i otworzy³o ogromn¹ paszczê. Sparali¿o-
wa³o mnie, poczu³em, ¿e jestem straco-
ny. Po chwili jednak odetchn¹³em z ulg¹:
bestia zakre�li³a szeroki ³uk i wzburzyw-
szy wodê zniknê³a w g³êbinach morza.
(�)

Zdjêcie pokazano nastêpnie specjali-
stom: Paul Budker i Charles Roux, pro-
fesorowie paryskiego Muzeum Historii
Naturalnej stwierdzili autentyczno�æ
zdjêæ, które ich zdaniem przedstawiaj¹
egzemplarz wêgorza pierwotnego, nale-
¿¹cego do gatunku Simbrachydae gigan-
ti, ¿yj¹cego na wielkich g³êboko�ciach.
(�)

Mo¿e naprawdê w g³êbi mórz ¿yj¹
wielkie i tajemnicze zwierzêta?

Solen odnaleziony

40 lat temu, w marcu 1972 roku, doc.
hab. Przemys³aw Smolarek, ówczesny (i
wieloletni) dyrektor Centralnego Muzeum
Morskiego, pisa³ o cennych ba³tyckich
znaleziskach, z których szczególne emo-
cje budzi³a jednostka oznaczona jako W-
6: (�) Wyniki minionego sezonu badaw-
czego nie podwa¿y³y hipotezy, wysuniê-
tej jeszcze w jesieni 1969 r., ¿e wrak W-
6 jest pozosta³o�ci¹ po okrêcie, który
zaton¹³ w pierwszej po³owie XVII wieku.
Ujawni³y one dalsze zabytki podtrzymu-
j¹ce takie przypuszczenie. (�)

Charakter uzbrojenia okrêtu dowo-
dzi, ¿e by³a to jednostka wojenna,
wzglêdnie adaptowana do dzia³añ wo-
jennych (kamienie balastowe na dnie
równowa¿y³y ciê¿ar dzia³ rozmieszczo-
nych na górnych pok³adach). W jednym
z dzia³ � znaleziono ich do tej pory 19 �

tkwi³a kula, której nie zd¹¿ono odpaliæ.
W innych, w otworach zap³onowych za-
uwa¿ono resztki lontu. Elementy drew-
niane nosz¹ �lady spalenizny, za nie-
które klipy odkryli�my w skorupie skamie-
nia³ego prochu. Okoliczno�ci te wska-
zuj¹, ¿e okrêt zaton¹³ w czasie boju.
Badania konstrukcji dziobu � na razie
co prawda wycinkowe � mog¹ sugero-
waæ, ¿e przyczyn¹ zatoniêcia okrêtu
by³o zniszczenie jego czê�ci dziobowej.
(�)

Czy mo¿e to byæ wrak szwedzkiego
okrêtu �Solen�, który poszed³ na dno
w czasie tzw. bitwy oliwskiej w r. 1627,
w wyniku wysadzenia jego komory pro-
chowej? Niewykluczone. (�)

Przeczucie dyrektora Smolarka nie
myli³o, w istocie okaza³o siê, ¿e jest to
w³a�nie wrak tej szwedzkiej jednostki.
Eksponaty wydobyte z Solena mo¿na do
dzisiaj ogl¹daæ w gdañskim CMM.

Opr. Czes³aw Romanowski
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Rankiem, 21 czerwca 1919 roku 1
Eskadra Royal Navy opu�ci³a bazê w Sca-
pa Flow na Orkadach, wychodz¹c na æwi-
czenia artyleryjskie. Do dzisiaj historycy
sprzeczaj¹ siê, czy Brytyjczycy specjal-
nie zostawili, prawie bez dozoru, kotwi-
cz¹c¹ w zatoce flotê niemieck¹.

Internowane tam okrêty stanowi³y
ko�æ niezgody pomiêdzy aliantami. Ka¿-
dy mia³ ochotê uszczkn¹æ co� dla siebie.

Pionier wydobywania

Kiedy w 1919 roku, kilka miesiêcy po zakoñczeniu
pierwszej wojny �wiatowej, Niemcy dokonali

tam samozatopienia trzonu swojej floty wojennej,
Scapa Flow sta³a siê najwiêkszym sk³adowiskiem

morskiego z³omu na �wiecie. Wtedy
do akcji ruszyli z³omiarze. W�ród nich by³

Ernest Frank Guelph Cox.

O cz³owieku
który kupi³ niemieck¹ flotê
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Ernest Cox.

Tonie okrêt liniowy Bayern.
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Spierano siê co i komu powinno przypa�æ
w udziale. W tej sytuacji Anglikom by³o-
by na rêkê, gdyby problem sam siê roz-
wi¹za³. Znaj¹c nastroje panuj¹ce na po-
k³adach cesarskich okrêtów mogli siê spo-
dziewaæ, ¿e siêgn¹ po radykalne �rodki.
Wystarczy³o daæ im do tego sposobno�æ.
Choæby tak¹, jak opuszczenie Scapa
Flow...

Ratowanie honoru

W Scapa Flow znajdowa³ siê trzon flo-
ty cesarskiej, któr¹ dowodzi³ admira³ Lu-
dwig von Reuter. Zespó³ sk³ada³ siê z je-
denastu okrêtów liniowych, piêciu kr¹-
¿owników liniowych, o�miu kr¹¿owników
lekkich oraz piêædziesiêciu niszczycieli
i torpedowców. Pierwsze z nich pojawi³y
siê na kotwicowisku w Scapa Flow 23 li-
stopada 1918 roku.

Sytuacja w�ród za³óg by³a z³a. Ofice-
rowie czuli siê upokorzeni przegran¹
wojn¹ i warunkami kapitulacji, a brak in-
formacji z kraju pog³êbia³ niepewno�æ co
do przysz³o�ci floty. W�ród marynarzy
panowa³o rozprzê¿enie i rewolucyjne
nastroje, umiejêtnie podsycane przez
skrajnie lewicowych agitatorów.

Reuter uzna³, ¿e w tej sytuacji najle-
piej bêdzie odes³aæ wiêkszo�æ ludzi do
domu. Okrêty systematycznie pustosza-
³y. Po pó³rocznym pobycie w Scapa Flow,
na pok³adach niemieckich jednostek by³y
ju¿ tylko szkieletowe za³ogi w liczbie ok.
1870 najbardziej lojalnych i wiernych
marynarzy.

Traktat pokojowy mia³ zostaæ podpi-
sany 21 czerwca 1919 roku. Reuter nie
chc¹c, aby dowodzona przez niego flota
przesz³a w rêce dotychczasowych wro-
gów, postanowi³ zatopiæ okrêty. O godz.
10.30 na kr¹¿owniku Emden wywieszo-
ne zosta³y flagi kodu sygna³owego ozna-
czaj¹ce oczekiwanie na dalsze rozkazy.
Piêædziesi¹t minut pó�niej za³opota³a tam
flaga �Z�, z poleceniem: �Paragraf 11.
Potwierdziæ�. Kolejnym krokiem by³o
przyst¹pienie do samozatopienia.

Poniewa¿ na jednostkach nie by³o
materia³ów wybuchowych, marynarze nie
mogli wysadziæ swoich okrêtów. Otwo-
rzyli wiêc zawory denne i wyloty pod-
wodnych wyrzutni torpedowych. Na do-
datek, schodz¹c do szalup, zostawili za
sob¹ otwarte iluminatory i drzwi w gro-
dziach wodoszczelnych. Do wnêtrza okrê-
tów zaczê³a siê wdzieraæ woda. Na masz-
tach po raz ostatni za³opota³y cesarskie
bandery.

Akcja przebieg³a nadzwyczaj spraw-
nie. Brytyjczycy zauwa¿yli, ¿e co� z³ego
dzieje siê na niemieckich okrêtach dopie-
ro, kiedy niektóre z nich zaczê³y siê moc-
no przechylaæ na burty. Za³ogi kilku ma-
³ych, angielskich jednostek, które pozo-
sta³y w Scapa Flow, niewiele mog³y zro-
biæ. W panice próbowa³y zmusiæ Niem-
ców do powrotu na pok³ady ton¹cych
jednostek, otwieraj¹c do nich ogieñ. Na
skutek ostrza³u zginê³o dziewiêciu mary-
narzy.

Bardziej skuteczna okaza³a siê próba
odholowania kilku okrêtów na p³ycizny.
W sumie jednak, wiêkszo�æ niemieckiej flo-
ty wojennej � dziesiêæ okrêtów liniowych,
piêæ kr¹¿owników liniowych, piêæ kr¹¿ow-
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Wraki w Scapa Flow

Niemiecka flota wojenna internowana w Scapa Flow.
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ników lekkich oraz trzydzie�ci dwa nisz-
czyciele i torpedowce, o ³¹cznym tona¿u
ponad 400 tysiêcy ton, posz³o na dno.

Okrêty niemieckie zatonê³y w czasie
od 65 do 180 minut. Jako ostatni w wo-
dach Scapa Flow pogr¹¿y³ siê okrêt linio-
wy Hindenburg. By³a godz. 17. Pomimo
tego, ¿e niemieccy marynarze w³asnymi
rêkami dokonali rzeczy bezprecedenso-
wej w historii wojen morskich, topi¹c
potê¿n¹ armadê, nie mieli poczucia klê-
ski. Wrêcz przeciwnie � byli dumni ze
swojej akcji. �Zmyli�my plamê na hono-
rze niemieckiej floty. Zatopienie okrêtów
pokaza³o, ¿e duch floty nie umar³.� - tak
wyrazi³ ich nastroje admira³ Reinhard
Scheer.

Syn sukiennika

Zostawmy na chwilê zatopione w Sca-
pa Flow niemieckie okrêty i cofnijmy siê
w czasie do 1883 roku. Wtedy to w³a�nie
w Wolverhampton w �rodkowej Anglii,
jako jedenaste z kolei dziecko pewnego
sukiennika, urodzi³ siê Ernest Frank Gu-
elph Cox.

Od dzieciñstwa wykazywa³ cechy
genialnego samouka. Rozpoczêt¹ w wie-
ku lat siedmiu naukê w szkole porzuci³,
wraz z osi¹gniêciem trzynastego roku
¿ycia. Zosta³ uczniem sukiennika, ale bar-
dziej interesowa³a go technika, której taj-
niki zg³êbia³ z wypo¿yczanych z bibliotek
ksi¹¿ek.

W wieku lat siedemnastu po¿egna³ siê
z sukiennictwem i zatrudni³ w elektrow-
ni. Teoria po³¹czona z praktyk¹ szybko
wyda³a owoce. Cox musia³ byæ niezwy-
kle zdolny, skoro zaledwie po trzech la-
tach pracy zosta³ in¿ynierem.

Kiedy wybuch³a pierwsza wojna �wia-
towa Cox by³ ju¿ ¿onatym i powa¿nym
przedsiêbiorc¹. Wspólnie z kuzynem ¿ony
- Thomasem Danksem - prowadzi³ firmê
Cox & Danks zajmuj¹c¹ siê wytwarzaniem
³usek do pocisków artyleryjskich. Kiedy
za� zapanowa³ pokój, postanowi³ zaan-
ga¿owaæ siê w pozyskiwanie z³omu.

Ernest Cox uchodzi³ za �twardego�
faceta. S³yn¹³ z dosadnego jêzyka, by³
wybuchowy, ale potrafi³ zaimponowaæ
osobist¹ odwag¹ i pomys³owo�ci¹. By³
typem prawdziwego, gotowego stawiæ
czo³a najwiêkszym nawet wyzwaniom,
przywódcy. Cechy te przyda³y siê bar-
dzo w nowym biznesie.

W 1921 roku Cox zakupi³ od w³adz
brytyjskich dwa stare pancerniki Orion
i Erin, po czym poci¹³ je na z³om w za-
³o¿onej przez siebie stoczni, u uj�cia Ta-
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mizy. Zadowolony z wyników operacji
zwróci³ swoje oczy w kierunku Scapa
Flow, które po zatopieniu tam niemiec-
kiej floty, sta³o siê najwiêkszym morskim
z³omowiskiem �wiata.

Wraki mia³y wielk¹ warto�æ handlow¹.
By³y �ród³em nie tylko wysokiej jako�ci
stali, ale tak¿e metali kolorowych. �Wra-
ki warte by³y tak wiele, ¿e za marnotraw-
stwo uznano propozycjê osadzenia jed-
nego z okrêtów liniowych w Bay of Skaill
jako falochron (kad³ub wraku planowa-
no wype³niæ cementem)�. - pisze w swo-
jej znakomitej monografii dziejów Scapa
Flow zatytu³owanej �Scapa Flow. Akwen
wojennych skarbów� prof. Krzysztof Ku-
biak (m.in. z tej ksi¹¿ki korzystali�my przy
pisaniu tego artyku³u)

Nie zadowoli³ siê kilkoma wrakami. Od
razu naby³ prawo do zez³omowania dwu-
dziestu sze�ciu niszczycieli i dwóch kr¹-
¿owników liniowych. Zyska³ przydomek
�cz³owieka, który kupi³ niemieck¹ flotê�.

Wydobycie nocnika

Wydawa³o siê, ¿e Cox mia³ odpowied-
nie do�wiadczenie i zasoby, aby zaj¹æ siê
wydobywaniem wraków ze Scapa Flow.
Na pocz¹tku dysponowa³ dwoma holow-
nikami pe³nomorskimi i dokiem p³ywa-
j¹cym o no�no�ci 3 tysiêcy ton. Firma ulo-
kowa³a siê w Lyness, na brzegu kotwico-
wiska.

Prace rozpocz¹³ od wydobycia tor-
pedowca V 70. Pierwsza próba by³a nie-

53Nasze MORZE l nr 3 l marzec 2012

Do eksploracji wraków okrêtów nie-
mieckiej floty zachêca³ niew¹tpliwie fakt,
¿e by³y bezpieczne. Jak wspomnieli�my
wy¿ej, na ich pok³adach nie by³o mate-
ria³ów wybuchowych. Problemem by³
sposób ich podniesienia z dna oraz prze-
holowania do miejsca, gdzie mo¿na by je
poci¹æ na kawa³ki. Nie brakowa³o jednak
chêtnych do zmierzenia siê z problemem.

W 1922 roku podniesiono pierwsze-
go niszczyciela, rok pó�niej cztery kolej-
ne. Admiralicja sprzeda³a prawo do ich
wydobycia za 250 funtów od sztuki (za
okrêt liniowy trzeba by³o zap³aciæ 1000
funtów). Dopiero jednak w 1924 roku
wydobywanie wraków ruszy³o z kopy-
ta. W³a�nie wtedy w interes wszed³ Er-
nest Cox.

udana, ale druga, podjêta 31 lipca 1924
roku zakoñczy³a siê sukcesem. Po na-
g³ym spadku cen z³omu, Coxowi nie
uda³o siê jednak sprzedaæ okrêtu. Nie
zrazi³ siê tym. Zamieni³ wrak w krypê
nurkow¹ i p³ywaj¹cy warsztat dla w³a-
snych potrzeb.

Do jesieni, kiedy trzeba by³o przerwaæ
prace ze wzglêdu na sztormy, firma Coxa
wydoby³a ju¿ sze�æ okrêtów. W nastêp-
nym sezonie, w roku 1925, przedsiêbior-
stwo dosz³o do takiej wprawy, ¿e pod-
nosi³o �rednio jeden okrêt miesiêcznie.
Bywa³y nawet wraki, którym �po�wiêca-
no� zaledwie tydzieñ! Dwadzie�cia sze�æ
zakupionych od Admiralicji niemieckich
niszczycieli wydobyto z dna w niespe³na
dwa lata.

Przy niszczycielu G 102.
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Imponuj¹ce tempo pracy nie prze³o-
¿y³o siê jednak na zysk, który po zbilan-
sowaniu kosztów i przychodów okaza³ siê
niewielki. Cox sie jednak nie zmartwi³.
Zez³omowanie mniejszych jednostek
mia³o byæ wstêpem do wydobycia wiêk-
szych. To dopiero okrêty liniowe i kr¹-
¿owniki mia³y byæ prawdziw¹ ¿y³¹ z³ota.

Przedsiêbiorca najpierw postanowi³ siê
zmierzyæ z wrakiem kr¹¿ownika liniowe-
go Hindenburg. Osobi�cie zszed³ pod
wodê, aby przekonaæ siê, w jakim stanie
jest kad³ub. Wykryto w nim a¿ 800 otwo-
rów wymagaj¹cych zatkania. Na szczê�cie
uda³o siê odnale�æ plany okrêtu, na któ-
rych by³y one zaznaczone. Niestety, wrak
okaza³ siê szczególnie pechowy. Pomi-
mo wielu prób nie udawa³o siê go pod-
nie�æ z dna. Wydobyto go dopiero
w 1930 roku.

Niezra¿ony pierwszymi niepowodze-
niami Cox wyrywa³ morzu kolejne wiel-
kie jednostki. W 1927 roku uda³o siê z kr¹-
¿ownikiem liniowym Moltke, rok pó�niej
z Seydlitzem. W 1929 roku podniós³ okrêt
liniowy Kaiser i lekki kr¹¿ownik Bremse,
w 1930 roku kr¹¿ownik liniowy Van der
Tann, a w 1931 roku okrêt liniowy Prin-
zregent Luitpold.

Z³omowanie wraków ze Scapa Flow
rozczarowa³o Coxa. Okaza³o siê bowiem
nieop³acalne pod wzglêdem finansowym.
Po o�miu latach pracy zanotowa³ 10 tys.
funtów strat. Firma nieraz stawa³a na gra-
nicy bankructwa. Zdarza³y siê wypadki,
równie¿ �miertelne (podczas prac zginê-
³o 16 osób), nieustannie te¿ trzeba by³o
rozwi¹zywaæ problemy techniczne, z ja-

kimi nie mia³ do czynienia nikt dot¹d.
Podniesienie z g³êboko�ci 30 metrów
okrêtu o wyporno�ci 20 tysiêcy ton, by-
³oby nie lada wyzwaniem tak¿e w naszych
czasach.

Wydobywanie wraków mia³o zaska-
kuj¹ce momenty, zwi¹zane z przedmio-
tami z wnêtrza niemieckich jednostek.
W jednym z okrêtów znaleziono np. za-
mkniêty na cztery spusty sejf. Pracow-
nicy Coxa prze�cigali siê w odgadywa-
niu, co mo¿e on kryæ. Pieni¹dze? Kosz-
towno�ci? Mo¿e tajne dokumenty, któ-
re zapomniano zniszczyæ? Nie zgad³
nikt. Okaza³o siê, ¿e w �rodku by³ zwy-
czajny... nocnik.

Zarobiæ na Bayernie

Cox wycofa³ siê ze Scapa Flow w 1932
roku. Nie oznacza³o to jednak koñca wy-
dobywania niemieckich wraków z tego
akwenu. Zajê³a siê tym inna firma � Me-
tal Industries. Jak siê niebawem okaza³o,
poradzi³a sobie znacznie lepiej ni¿ po-
przedniczka. Kluczem do sukcesu by³a
analiza przyczyn finansowej pora¿ki Coxa
i umiejêtno�æ wyci¹gniêcia z niej wnio-
sków..

Szefowie Metal Industries ograniczyli
koszty, unowocze�nili sprzêt i metody
wydobywania wraków, zmniejszyli za-
trudnienie, ale zwiêkszyli fachowo�æ si³y
roboczej, przejmuj¹c najlepsze kadry Cox
& Danks. Skoñczy³a siê, jak bywa³o u Co-
xa, harówka po 18 godzin na dobê. Wpro-
wadzono 48-godzinny tydzieñ pracy z do-
browolnymi nadgodzinami. Przyjêto mo-

tywacyjn¹ zasadê, ¿e w przypadku prze-
prowadzenia robót przy kosztach mniej-
szych od za³o¿onych, po³owê zaoszczê-
dzonych pieniêdzy otrzymywali robotni-
cy jako premiê do podstawowej pensji.

Metal Industries zaj¹³ siê, jakby�my to
dzisiaj powiedzieli, kompleksow¹ obs³ug¹
projektu. Nie tylko wydobywa³, ale rów-
nie¿ sam z³omowa³ i sprzedawa³ pozy-
skan¹ stal hutom w formie dostosowanej
do ich procesów technologicznych.

Pierwsz¹, podniesion¹ w 1934 roku,
przez tê firmê jednostk¹ by³ okrêt linio-
wy Bayern. Jego zez³omowanie okaza³o
siê wielkim sukcesem finansowym. Me-
tal Industries osi¹gnê³ to, czego nie by³
w stanie dokonaæ Cox & Danks. Szaco-
wano, ¿e wrak Bayernu da 22 tys. ton
z³omu. Pomylono siê zaledwie o 1,2 tys.
ton. Surowiec sprzedano za prawie 113
tys. funtów. Po podliczeniu operacji wy-
sz³o, ¿e firma zarobi³a na niej na czysto
50 tys. funtów!

Co ciekawe, g³ównym odbiorc¹ stali
pozyskiwanej w Scapa Flow sta³a siê go-
spodarka niemiecka. Jej czê�æ pos³u¿y³a
do ponownej budowy okrêtów, tym ra-
zem ju¿ Kriegsmarine. Zaniepokoi³o to
brytyjsk¹ Admiralicjê, która wprowadzi³a
kontrolê eksportu z³omu.

Metal Industries nie zasypywa³a gru-
szek w popiele. Co roku podnosi³a z dna
kolejne okrêty liniowe � w roku 1935
Königa Alberta, w 1936 � Kaiserina,
w 1937 � Friedricha der Grosse i w 1938
� Grossera Kurfürsta. Za� w roku wybu-
chu kolejnej wielkiej wojny, kr¹¿ownika
liniowego Derfflingera. Ze wzglêdu na
wzmo¿one zapotrzebowanie na z³om,
wywo³ane nasilaj¹cym siê wy�cigiem zbro-
jeñ, tylko ze sprzeda¿y stali z Friedricha
der Grosse uzyskano 130 tys. funtów.

Choæ Metal Industries wróci³a do Sca-
pa Flow tak¿e po zakoñczeniu drugiej
wojny �wiatowej, to ju¿ nie na wraki nie-
mieckiej floty. Siedem z nich le¿y tam
wci¹¿, stanowi¹c wielk¹ atrakcjê dla mi-
³o�ników nurkowania (warto zajrzeæ na
www.scapamap.org).

A co sta³o siê z g³ównym bohaterem
naszego artyku³u? Ernest Cox nie dorobi³
siê co prawda na pozyskiwaniu z³omu
z niemieckich okrêtów zatopionych w Sca-
pa Flow, ale sta³ siê s³awny jako pionier
wydobywania wraków. Je�dzi³ z odczy-
tami i dzieli³ siê swoimi do�wiadczeniami
z innymi. Zmar³ w 1959 roku do¿ywaj¹c
76 lat.

Tomasz Falba
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Zatopiony kr¹¿ownik liniowy Hindenburg.
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amten statek by³ stary, nawet bardzo � jak na statek �
stary, a ja by³em m³ody, nawet bardzo � jak na tu¿ po-
wojennego absolwenta Szko³y Morskiej � m³ody. A dzia³o
siê to wszystko w czasach niemal prehistorycznych, bo

� bagatela � dok³adnie sze�ædziesi¹t lat i pó³ roku temu.
Ale do rzeczy.
Zamustrowa³em 7 lipca 1951 roku. Mieli�my wyj�æ w dale-

ki rejs za dwa dni, ale okaza³o siê, ¿e pêkniêta koszulka jedne-
go z cylindrów zapiek³a siê na amen i wyj�cie opó�ni³o siê o ty-
dzieñ. W ci¹gu za� tego tygodnia pozna³em dziewczynê, która
przys³oni³a mi wszystkie moje poprzednie sympatie i z któr¹
spêdzi³em resztê d³ugiego ju¿ ¿ycia (patrz �Nasze Morze� pa�-
dziernik 2010).

Z Gdyni tedy wyszli�my pod balastem dopiero 16 lipca,
a w trzy dni potem ugrzê�li�my na dobê na redzie Kopenhagi
z powodu� kolejnej awarii i towarzysz¹cemu jej wypadkowi
(patrz �Nasze Morze� maj 2010).

Jak wynika z powy¿szego, rozpoczynaj¹cy siê rejs nie za-
powiada³ siê rado�nie, bo prêdko�æ by³a raczej znikoma, za to
awarie wprost przeciwnie.

Na tamten statek zamustrowa³em jak pe³ny motorzysta. By³
to trzeci ju¿ stopieñ w marynarsko - mechanicznej karierze po
ukoñczeniu Morskiej Szko³y, po praktykancie maszynowym
i palaczu na wêgiel (patrz �Nasze Morze� sierpieñ 2011).

Do Gibraltaru dowlekli�my siê w sobotê 28 lipca o godzinie
11. Szczê�cie nam tym razem dopisywa³o, stawali�my po dro-
dze w dryfie z powodu awarii jedynie dwa razy.

�The Rock�, czyli �Ska³a� � jak Anglicy nazywaj¹ Gibraltar �
powita³a nas s³oneczn¹, podzwrotnikow¹ pogod¹ i robi¹cym
wra¿enie potêgi urokiem.

Wbrew pesymistycznym przewidywaniom, uzyskali�my
zezwolenie wyj�cia na l¹d. Mimo nieoficjalnej co prawda, ale
istniej¹cej zimnej wojny miêdzy Zwi¹zkiem Radzieckim, w tym
i Polski Ludowej, a reszt¹ �wiata. A dodatkowym przeciwwska-
zaniem � jak rozumowali�my � by³ fakt, ¿e Gibraltar to nie-
zwykle wa¿ny punkt strategiczny brytyjskiego imperium w re-
jonie �ródziemnego Morza. Z nielicznych w owym czasie ksi¹-
¿ek o niedawno ukoñczonej wojnie na morzu wiedzia³em, ¿e
w³a�nie dziêki Gibraltarowi i Malcie wojna w tym rejonie mia³a
w rezultacie korzystny dla Sprzymierzonych przebieg.

Tak wiêc podstawion¹ motorówk¹ udali�my siê � wolni od
wacht czy s³u¿b � na l¹d. Analizuj¹c pó�niej przyczyny takiej
³askawo�ci gibraltarskich w³adz doszli�my do wniosku, ¿e sta³o
siê to dziêki osobistym koneksjom naszego kapitana, który ca³¹
wojnê przep³ywa³ w konwojach i mia³ przyjació³ i znajomych
na ca³ym �wiecie, a wiêc zapewne tak¿e w Gibraltarze.

Z przystani, gdzie dobili�my, by³o blisko do centrum. Zresz-
t¹ tam nigdzie nie jest daleko, szczególnie dla naszych m³o-
dych nóg.

Przez Queenswall Street i Linell Road, wzd³u¿ piêknie utrzy-
manego parku dotarli�my wiedzeni marynarskim instynktem,
do g³ównej ulicy Main Street. Tam zostali�my oszo³omieni dzie-
si¹tkami sklepów i straganów, pe³nych wszelakiego dobra, nie-
dostêpnego podówczas dla obywateli pañstw znajduj¹cych siê

T
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po znacznie biedniejszej, choæ niew¹tpliwie s³uszniejszej ide-
ologicznie stronie ¿elaznej kurtyny, dziel¹cej do�æ skutecznie
dwa �wiaty.

Przy Main Street mie�ci³a siê wiêkszo�æ g³ównych budyn-
ków miasta i kolonii, a mianowicie pa³ac gubernatora, naprze-
ciwko którego l�ni³y dwa raczej stare, mo¿e z epoki Nelsona
lub jeszcze starsze, chyba mosiê¿ne dzia³a okrêtowe sporego
kalibru, katedra St. Mary, ratusz itp., itd�

Szli�my we trójkê, cieszyli�my oczy piêknymi widokami,
pióropuszami smuk³ych palm, soczyst¹ zieleni¹ typowo an-
gielskich, starannie przystrzy¿onych trawników i góruj¹cej nad
Gibraltarem, wynios³ej, budz¹cej podziw i szacunek Ska³y.

Poniewa¿ szli�my na Morze Czarne, do Noworosyjska, po
pe³nookrêtowy ³adunek zbo¿a, za rad¹ do�wiadczonych w miê-
dzynarodowym handlu starszych kolegów, nabyli�my za zaro-
bion¹ dotychczas w rejsie niewielk¹, niestety, ilo�æ wymienial-
nej waluty rozmaite artykuliki, które podobno �sz³y� od rêki
w kraju o przoduj¹cej na �wiecie produkcji wszelakich dóbr, jak
informowa³a nasza krajowa prasa.

Po do�æ intensywnym targu sta³em siê w³a�cicielem kilku
par nylonowych poñczoch, kilku bardzo czerwonych szminek
firmy Max Factor i dwóch sporych chust na g³owê lub ramiona
kobiece o jaskrawych obrazkach corridy. Wystarczy³o jeszcze resz-
tek fortuny na butelkê wina na trójkê i trochê czasu na wspiêcie
siê serpentyn¹ Charles V Road na zbocze Ska³y, sk¹d roztacza³
siê piêkny widok na ca³y pó³wysep, zatokê, cie�ninê i Hiszpaniê
z jednej, a zamglone nieco brzegi Afryki z drugiej strony.

�wiat jest naprawdê piêkny! � taka �odkrywcza� my�l pl¹-
ta³a mi siê w dwudziestoletniej g³owie.

Czas jednak bieg³ nieub³aganie i trzeba by³o z ¿alem wra-
caæ na statek. Starsi i bardziej do�wiadczeni cz³onkowie za³ogi
targali � oprócz biznesu � spore kanisterki taniego, hiszpañ-
skiego wina.

 
○ ○ ○

Z Gibraltaru wychodzili�my na mojej wieczornej wachcie.
Manewry by³y nieskomplikowane, jak zazwyczaj przy scho-
dzeniu z kotwicy i po kilkunastu minutach nadszed³ z mostku
rozkaz �ca³a naprzód� oboma silnikami.

Na tamtym statku by³ zwyczaj podawania na mostek co
godzinê stanu liczników obu silników, a obowi¹zek ten scedo-
wa³ drugi mechanik na mnie, jako absolwenta � b¹d� co b¹d� �
Szko³y Morskiej, chocia¿ na razie jedynie motorzysty.

- Musisz siê przyuczaæ - twierdzi³ przy wielu okazjach drugi
majster, dobry mechanik, choæ mo¿e nieco oryginalny w nie-
których s¹dach i poczynaniach. Na jego usprawiedliwienie na-
le¿y jednak wspomnieæ, ¿e prawie ca³¹ sw¹ morsk¹ karierê
w okresie miêdzywojennym przes³u¿y³ w Marynarce Wojen-
nej. A to nie pozostaje bez skutków.

Zatem o kolejnej pe³nej godzinie podszed³em do rury g³o-
sowej, zwanej przez nas �szprechrur¹�, wyci¹gn¹³em tkwi¹cy
w niej gwizdek i potê¿nie dmuchn¹³em.

Tu ewentualnemu Czytelnikowi nale¿y siê wyja�nienie. Otó¿
na tamtym starym statku nie by³o telefonów, a kontakt maszy-
nowni na mostek i odwrotnie odbywa³ siê poprzez mosiê¿n¹
rurê, zakoñczon¹ po obu koñcach szerokim lejkiem i zatkan¹
gwizdkiem.

Po dmuchniêciu przy³o¿y³em ucho do lejka i oczekiwa³em
odzewu jednego z trzech wachtowych na mostku, czyli trze-
ciego oficera i dwóch marynarzy.

Zazwyczaj s³ysza³em prawie natychmiast g³o�ne: �mostek
s³ucham!�, tym razem jednak �szprechrura� milcza³a.

Dmuchn¹³em raz jeszcze i znowu cisza. Kompletna cisza.
- Panie Drugi - zameldowa³em. - Mostek nie odpowiada.
- Jak to nie odpowiada? - drugi mechanik natychmiast zde-

nerwowa³ siê, jak to mia³ zreszt¹ w zwyczaju. - Co to znaczy
nie odpowiada? - waln¹³ z ca³ej si³y piê�ci¹ w pulpit.

Nic to jednak nie pomog³o, jak zreszt¹ nale¿a³o siê spo-
dziewaæ i w dalszym ci¹gu brak by³o jakiegokolwiek kontaktu
maszynowni z mostkiem. A tak¿e odwrotnie.

- Leæ biegiem na górê i zobacz co siê tam, do diab³a dzieje!!!
- wrzasn¹³ Drugi.

Polecia³em biegiem i � zobaczy³em. W kabinie nawigacyj-
nej rozg³o�nie chrapa³ trzeci oficer. G³owê u³o¿y³ bardzo wy-
godnie na generalnej mapie Morza �ródziemnego. Obok le¿a-
³y ekierki i nawigacyjne cyrkle.

- Panie Trzeci! - szarpn¹³em go bezceremonialnie za ramiê.
- Panie Trzeci!

Podniós³ g³owê i spojrza³ na mnie do�æ mêtnym wzrokiem,
wyra�nie zdziwiony i wrêcz oburzony.

- Jaki kurs, panie Trzeci? - szarpa³em go w dalszym ci¹gu.
- TAK TRZYMAÆ!!! - hukn¹³ nagle i najwyra�niej zmêczony

tym wysi³kiem u³o¿y³ siê wygodnie na mapie.
Wskoczy³em do sterówki, gdzie wachtowy marynarz tkwi³

przy sterze. Tkwi³ to mo¿e jednak by³o nie ca³kiem dok³adne
okre�lenie, bo sternik wisia³ na kole sterowym i spa³ smacznie
w tej pozie. Od czasu do czasu g³owa opada³a mu na szprychy
ko³a i w zale¿no�ci od tego gdzie dok³adnie, statek nasz zata-
cza³ ³agodny ³uk w lewo lub prawo. Nogi drugiego wachtowe-
go wystawa³y ze skrzyni na flagi.

Przera¿ony nie na ¿arty wyskoczy³em na skrzyd³o. Woko³o
ciemno by³o jak�, mniejsza o porównania, na niebie migota³y
gwiazdy, a znacznie ni¿ej b³yska³y jakie� �wiate³ka. Bia³e, zie-
lone i czerwone.

- Rany boskie! - zorientowa³em siê. Rybacy!! � i w³osy zje-
¿y³y mi siê na g³owie.

- Jaki kurs? I gdzie my jeste�my, i dok¹d p³yniemy? � t³uk³o
mi siê po g³owie.

Spojrza³em na kompas. Le¿a³o nieopodal EAST, a wiêc chy-
ba w g³¹b Morza �ródziemnego.

Ale, ale - mrukn¹³em - czy aby my jeste�my na �ródziem-
nym? Przecie¿ te pijaki mog³y wyp³yn¹æ na Atlantyk przez
Cie�ninê, a potem dopiero po³o¿yæ siê na east i teraz p³ynie-
my �ca³a naprzód� dziobem w brzeg Hiszpanii lub Afryki.

Znowu wyskoczy³em na skrzyd³o i spojrza³em w górê na
rozgwie¿d¿one niebo. Tam � na szczê�cie by³o w porz¹dku.
Wielki Wóz tkwi³ na swoim sta³ym miejscu. Przypomnia³y mi
siê wiadomo�ci z kursu ¿eglarskiego i b³yskawicznie zlokalizo-
wa³em Gwiazdê Polarn¹.

- Je¿eli tam jest Pó³noc, to kompas dzia³a - ucieszy³em siê.
Ale co z tego?

Wpad³em do sterówki i próbowa³em obudziæ sternika, któ-
ry z ka¿dym oddechem rozsiewa³ woñ raczej zdecydowanie
koktajlow¹, ale budziæ siê nie zamierza³. Na skutek moich wy-
si³ków oderwa³ siê w koñcu od ko³a sterowego i ³agodnie skla-
rowa³ na pod³odze.

Stan¹³em sam na sterze i sprowadzi³em statek na kurs do-
k³adnie 90°.

Przez moment by³em niezwykle dumny z mojej decyzji,
ale po chwili zada³em sam sobie pytanie:
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MORZE OPOWIADAÑ wspomnienia z maszyny

- CO DALEJ?
Przecie¿, prawdê mówi¹c, absolutnie nie mia³em bladego

pojêcia, gdzie w tej chwili jeste�my, to znaczy statek, ca³a za-
³oga i JA.

W tym samym momencie dotar³o do mnie, ¿e oto zupe³-
nym przypadkiem zosta³em de facto KAPITANEM tego statku
i ¿e to JA podejmujê decyzje i ¿e tylko ode mnie�

Co za cholernie niezwyk³a sytuacja! Ja, zaledwie motorzy-
sta, co prawda absolwent Szko³y Morskiej, ale dopiero sprzed
roku i w dodatku Wydzia³u Mechanicznego, zosta³em nagle
kapitanem du¿ego, pe³nomorskiego statku.

W³a�ciwie powinienem daæ znaæ Drugiemu, co za burdel
na mostku � zreflektowa³em siê. Ale w³a�ciwie po co siê spie-
szyæ? � pomy�la³em. Tu wszystko, dziêki MNIE, w porz¹dku,
nie ma co panikowaæ. Mo¿e przed³u¿yæ swoje przypadkowe,
ale jak¿e atrakcyjne kapitañstwo? Bêdzie co opowiadaæ�

W ciemno�ci �ródziemnomorskiej nocy b³ysnê³y mi cztery
z³ote paski i kotwica na granatowych pagonach bia³ej koszuli
i równie z³ote, dêbowe li�cie na daszku czapki�

W tym momencie dostrzeg³em do�æ daleko przed dziobem
po prawej burcie regularne b³yski �wiat³a. Co� jakby oddalony
reflektor sygna³owy.

Krótki�, d³ugi�, d³ugi�, krótki � b³yski uk³ada³y siê w lo-
giczn¹ ca³o�æ.

- Ba, ale o co chodzi? I co siê dzieje???
Doskoczy³em do �szprechrury� i dmuchn¹³em.
- Drugi mechanik - us³ysza³em siê w lejku.
- Panie Drugi! - krzykn¹³em uradowany, ¿e na tym choler-

nym statku nie jestem zupe³nie sam - tu na mostku praktycz-
nie nie ma nikogo!

- Jak�, jak to? - us³ysza³em nerwowy g³os Drugiego.
- Tu ca³a wachta jest dead! Zalani w trupa - wyja�ni³em.
- A� a kto jedzie?
- Ja - odpowiedzia³em z pewn¹ nutk¹ dumy.
- Ty, to leæ biegiem. Zbud� kogo� z oficerów lub

Starego!
- Kiedy nie mogê.
- Co znaczy nie mogê? To rozkaz! - wrzasn¹³ drugi

mechanik.
- Bo przed nami jaki� statek, mo¿e rybak i co�

od nas chce. A ja muszê tu uwa¿aæ.
- To sied� tam na razie. A ja wysy³am asysten-

ta po drugiego oficera. Uwa¿aj i trzymaj siê.
- Rozkaz, panie Drugi! - i w tej chwili skoñ-

czy³o siê moje krótkotrwa³e kapitañstwo.
Po chwili na mostek wpad³ drugi oficer w pi-

¿amie. Spojrza³ na spit¹ wachtê i na mnie przy
sterze, wybieg³ na skrzyd³o, rzuci³ okiem na
kompas i krzykn¹³ do mnie

- TAK TRZYMAÆ!!!
- Aye, aye, sir! - odezwa³em siê ju¿ ca³kiem spokojnie i moc-

niej uj¹³em szprychy ko³a sterowego.
Gdy na mostku pojawi³ siê marynarz z nastêpnej wachty

odda³em mu ko³o z ulg¹. Ale prawdziw¹ ulgê poczu³em do-
piero wtedy, gdy w maszynowni ogarn¹³ mnie panuj¹cy tam,
jak¿e znajomy i wrêcz swojski zaduch i ha³as.

30.12.2011

PS 1 Gdy to wspomnienie sprzed sze�ædziesiêciu ju¿ lat uka¿e
siê na kartach �Naszego Morza� bêdzie to ju¿ dziwnym zbie-
giem okoliczno�ci SZE�ÆDZIESI¥TA OPOWIE�Æ MÓRZ POPO-
£UDNIOWYCH.

A a propos �kapitañstwa�, uwa¿am za s³uszne zacytowanie
w tym miejscu ma³ego fragmentu z ksi¹¿ki Józefa Conrada
Korzeniowskiego �Gra losu�:

�Kapitan na morzu jest istot¹ dalek¹ i niedostêpn¹, który
jest jeden i niezale¿ny od nikogo, odpowiedzialny tylko przed
si³ami niewidzialnymi i tak odleg³ymi, ¿e (�) mo¿na je uwa-
¿aæ za nadprzyrodzone.

PS 2 Kapitan Jerzy O. zdegradowa³ trzeciego oficera do mary-
narza, a obu marynarzy na ch³opców pok³adowych, a po po-
wrocie do kraju ca³a trójka wylecia³a z pracy. Mnie �w nagro-
dê� kapitan zaproponowa³ wybór trasy: przez Cie�ninê Meksy-
kañsk¹ lub wzd³u¿ po³udniowych brzegów Sycylii. Wybra³em
przez Cie�ninê, bo chcia³em zobaczyæ Etnê.
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 MORZE KSI¥¯EK nowo�ci / poleca Tomasz Falba

Ø

Ta ksi¹¿ka to absolutna klasyka. Borys Karnicki, le-
gendarny dowódca okrêtu podwodnego Sokó³, jednego
z tzw. straszliwych bli�niaków, opowiada w niej o swojej
s³u¿bie. Ukazuj¹ca siê z logo �Naszego MORZA� na ok³ad-
ce publikacja zawiera sceny, które na sta³e ju¿ wesz³y do
kanonu polskiej, wojenno-morskiej literatury wspomnie-
niowej, jak choæby opis wej�cia Wilka do bazy w Scapa
Flow po jego s³ynnej ucieczce z Ba³tyku w 1939 roku.
Nikogo wiêc nie trzeba chyba zbytnio zachêcaæ, aby zaj-
rza³ do worka Karnickiego i wydoby³ stamt¹d co� dla sie-
bie. Starsi, którzy ju¿ tê ksi¹¿kê znaj¹, mog¹ j¹ sobie przy-
pomnieæ, m³odsi za� j¹ poznaæ. ̄ adna z grup nie bêdzie
¿a³owaæ. �Marynarski worek wspomnieñ� to bez dwóch
zdañ lektura obowi¹zkowa dla wszystkich interesuj¹cych
siê dziejami polskiej floty wojennej podczas drugiej woj-
ny �wiatowej.

Worek Karnickiego

�Marynarski worek wspomnieñ�,
Borys Karnicki,

Oficyna Wydawnicza Finna
(www.finna.com.pl ), str. 177,

seria z kotwiczk¹

Ø

Eryk Sopoæko by³ oficerem Polskiej Marynarki Wojen-
nej. Mia³ szczê�cie byæ �wiadkiem wielu historycznych
wydarzeñ. Podczas drugiej wojny �wiatowej odby³ patrol
na pok³adzie legendarnego okrêtu podwodnego Orze³,
s³u¿y³ te¿ na brytyjskim pancerniku Rodney podczas za-
topienia Bismarcka. Z obu wydarzeñ zostawi³ bezcenne
relacje w postaci ksi¹¿ek: �Patrole Or³a� oraz �W po�cigu
za Bismarckiem�. Obie ksi¹¿ki wydane zosta³y przez Ofi-
cynê Wydawnicz¹ Finna z logo �Naszego MORZA� na
ok³adkach. Wielkie brawa nale¿¹ siê wydawnictwu za
pomys³ wznowienia publikacji. Szczególnie, ¿e obie na-
pisane s¹ z niezwyk³ym talentem. Zanim Sopoæko zato-
n¹³ wraz z Orkanem storpedowanym przez U-Boota na
Pó³nocnym Atlantyku, uchodzi³ za nadziejê polskiej lite-
ratury wojenno-morskiej. Lektura jego ksi¹¿ek ca³kowi-
cie potwierdza tê opiniê. Aby siê o tym przekonaæ wy-
starczy po nie siêgn¹æ, do czego gor¹co namawiamy.

W po�cigu

�W po�cigu za Bismarckiem�,
Eryk Sopoæko,

Oficyna Wydawnicza Finna
(www.finna.com.pl ), str. 175,

seria z kotwiczk¹

Ø

Zbigniew Wêglarz nale¿a³ do najbardziej szanowanych
oficerów polskiej floty wojennej. Tu¿ przed wybuchem
drugiej wojny �wiatowej opu�ci³ Polskê na pok³adzie
Burzy, z któr¹ przeszed³ do Wielkiej Brytanii. Pó�niej s³u¿y³
na niszczycielach: Piorun i B³yskawica, uczestnicz¹c m.in.
w kampanii norweskiej czy l¹dowaniu aliantów na Sycy-
lii. Po wojnie wróci³ do kraju. Aresztowany w 1950 roku,
poddany okrutnemu �ledztwu, nie przyzna³ siê do udzia-
³u w rzekomym spisku. Skazany na 8 lat wiêzienia, prze-
siedzia³ prawie piêæ, uzyskuj¹c jednak w koñcu rehabili-
tacjê. Do Marynarki Wojennej ju¿ nie wróci³. P³ywa³ na
statkach handlowych. Zmar³ w 2007 roku. Jego wspomnie-
nia, które ukaza³y siê z logo �Naszego MORZA� na ok³ad-
ce, zas³uguj¹ na najwy¿sz¹ uwagê. Mia³ racjê wydawca
daj¹c im tytu³ �Niez³omny�.

Ku pamiêci

�Niez³omny. Autobiografia
komandora Zbigniewa Wêglarza�,

Zbigniew Wêglarz,
Oficyna Wydawnicza Finna

(www.finna.com.pl ),
Instytut Pamiêci Narodowej, str. 187,

seria z kotwiczk¹

Ø

Krzysztof Zaj¹czkowski wyda³ niedawno znakomit¹
ksi¹¿kê o komandorze Zbigniewie Przybyszewskim, któ-
rej pojawienie siê anonsowali�my na naszych ³amach.
Chcieliby�my teraz przedstawiæ jego inn¹ publikacjê, po-
�wiêcon¹ lekarzowi Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej na
Westerplatte, majorowi Mieczys³awowi Miko³ajowi S³abe-
mu, dodajmy od razu, równie interesuj¹c¹. Major S³aby
zosta³ w 1948 roku zamordowany podczas �ledztwa pro-
wadzonego wobec niego przez wojskow¹ bezpiekê. Po-
dejrzenia wobec niego by³y wymy�lone. Musia³o min¹æ
kilkadziesi¹t lat, aby mo¿na by³o napisaæ ca³¹ prawdê o tej
sprawie. Cieszyæ siê nale¿y, ¿e s¹ ludzie, którzy odwa¿-
nie badaj¹ zbrodnie systemu komunistycznego w naszym
kraju. Majorowi S³abemu ¿ycia to co prawda nie zwróci,
ale na pewno odda nale¿ny mu ho³d. Nale¿ny, bo jak
skrupulatnie dowodzi Zaj¹czkowski, zas³u¿y³ na to ca³ym
swym ¿yciem.

Lekarz z Westerplatte

�Lekarz z Westerplatte.
Major Mieczys³aw Miko³aj S³aby

1905-1948�,
Krzysztof Zaj¹czkowski,

Agencja Wydawnicza CB
(www.cbwydawnictwo.home.pl ),

str. 240
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Ø

Fridtjof Nansen to legenda badañ polarnych, jeden z naj-
s³ynniejszych badaczy Arktyki, cz³owiek uhonorowany Po-
kojow¹ Nagrod¹ Nobla. W 1893 roku wyruszy³ w niezwy-
k³y rejs równie niezwyk³ym statkiem Fram (co po norwe-
sku oznacza Naprzód). ̄ aglowiec zosta³ zbudowany spe-
cjalnie na wyprawy w rejony polarne i uchodzi za szczyto-
we osi¹gniêcie �wiatowego szkutnictwa. Dziêki swojej no-
watorskiej konstrukcji jednostka ta, pod wp³ywem naporu
lodu, by³a wypychana do góry, unikaj¹c w ten sposób
zmia¿d¿enia. Przez trzy lata Fram dryfowa³ w okolicach bie-
guna pó³nocnego. Nie uda³o mu siê jednak tam dotrzeæ.
Wtedy Nansen, wraz z jednym z towarzyszy, wyruszyli w je-
go kierunku pism zaprzêgiem... Gdyby nie fakt, ¿e to praw-
dziwa historia, mo¿na by pomy�leæ, ¿e to pocz¹tek scena-
riusza filmu sensacyjnego. Czy mo¿e byæ lepsza rekomen-
dacja dla zapoznania siê z t¹ ksi¹¿k¹? �Fram w Arktyce�,
relacja z ekspedycji, okraszona zosta³a oryginalnymi zdjê-
ciami. Tej klasycznej pozycji nie wypada nie znaæ.

Naprzód!

�Fram w Arktyce�,
Fridtjof Nansen, Wydawnictwo SEL

(www.wydawnictwosel.pl),
str. 292

Ø

Na ³amach �Naszego MORZA� zawsze gor¹co witali-
�my wszelkie wznowienia i reprinty ksi¹¿ek wydanych
dawno temu, a potem zapomnianych. Tak jest i tym ra-
zem. �¯egluga wzd³u¿ wybrze¿y zachodniej Afryki� uka-
za³a siê bowiem po raz pierwszy 126 lat temu! Nigdy nie
by³a ponownie wydana. Niech ¿a³uj¹ ci, co nie wpadli na
ten pomys³, a wydawnictwu Ciekawe Miejsca.net gratu-
lujemy. Ksi¹¿ka pióra jednego z najwiêkszych polskich
podró¿ników i odkrywców, Stefana Szolc-Rogoziñskiego,
zawiera opis jego rejsu z Europy do Afryki Zachodniej na
¿aglowcu £ucya-Ma³gorzata odbytego w latach 1882-
1883, a wiêc w czasach, kiedy pañstwa naszego nie by³o
na mapach. Szolc-Rogoziñski nie tylko chcia³ zbadaæ nie-
znane jeszcze wtedy rejony Czarnego L¹du, ale te¿ ma-
rzy³ o za³o¿eniu w Kamerunie polskiej kolonii. Lektura jego
relacji sprawi wielk¹ przyjemno�æ wszystkim, którzy nie
znaj¹ tej historii.

Kolonista Szolc

�¯egluga wzd³u¿
wybrze¿y zachodniej Afryki�,

Stefan Szolc-Rogoziñski,
Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.net

(www.ciekawe-miejsca.net),
str. 239

Ø

Niesamowita, pe³na ciep³u i optymizmu opowie�æ
o ¿yciu pewnego Amerykanina - Louisa Zamperiniego,
który przez ca³e ¿ycie musia³ walczyæ z przeciwno�cia-
mi. W m³odo�ci, o ma³y w³os, nie zosta³ bandyt¹. Na szczê-
�cie trafi³ do... dru¿yny olimpijskiej. Podczas drugiej woj-
ny �wiatowej, bêd¹c w za³odze bombowca, zosta³ zestrze-
lony nad Pacyfikiem. Przez 47 dni dryfowa³ w oceanie
pe³nym rekinów, ostrzeliwany przez samoloty wroga. Po-
winien umrzeæ, ale prze¿y³. Cudem wy³owiony z wody,
przeszed³ piek³o japoñskich obozów. Po wojnie tak¿e mia³
pod górkê. Jego najwiêkszym wrogiem okaza³ siê on sam.
Na szczê�cie wszystko skoñczy³o siê dobrze. Zamperini
wygra³ wszystkie batalie w swoim ¿yciu. Sta³ siê przyk³a-
dem dla innych. Umiejêtnie spisana przez  Hillenbrand,
daleka jednak od ckliwo�ci, biografia tego cz³owieka dzia³a
lepiej ni¿ niejeden antydepresant. Polecamy!

Wybawiony

�Niez³omny. Opowie�æ o przetrwaniu,
sile ducha i wybawieniu�,

Laura Hillenbrand,
Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak

(www.znak.com.pl), str. 440

Ø

Nie sam¹ odleg³¹ histori¹ polski mi³o�nik morza powi-
nien ¿yæ. Warto interesowaæ siê tym, co siê dzieje wspó³-
cze�nie, warto to analizowaæ. Dlatego polecamy tê publi-
kacjê. Drugi tom �Miêdzynarodowego Prawa Humanitarne-
go� zawiera m.in. sze�æ obszernych artyku³ów po�wiêco-
nych g³o�nemu konfliktowi rosyjsko-gruziñskiemu sprzed
zaledwie czterech lat. Dla zainteresowanych sprawami wo-
jenno-morskimi szczególnie ciekawy bêdzie zapewne ma-
teria³ po�wiêcony dzia³aniom rosyjskich si³ morskich pod-
czas tej wojny. Z przedstawionych analiz jasno wynika, ¿e
zosta³y one zaplanowane przez Federacjê Rosyjsk¹, a �pre-
tekstu niezbêdnego do zbrojnego uderzenia dostarczy³a
umiejêtnie sprowokowana Gruzja�. To wa¿ny wniosek, nie-
raz umykaj¹cy w informacyjnym szumie wywo³ywanym
przez media, które s¹ wa¿nym sk³adnikiem otaczaj¹cej nas
rzeczywisto�ci, tak¿e w kontek�cie konfliktów zbrojnych.
Jeden z artyku³ów publikowanych w tym tomie jest po�wiê-
cony w³a�nie tej sprawie.

Rosja-Gruzja

�Miêdzynarodowe Prawo Humanitarne.
Konflikt rosyjsko-gruziñski

w 2008 roku. Tom II�,
Wydawnictwo Akademickie Akademii

Marynarki Wojennej w Gdyni
(www.amw.gdynia.pl ), str. 235
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Maritime Mix - London 2012
Cultural Olympiad by the Sea
do sierpnia 2012 l ró¿ne lokacje - rejon Weymouth, Bournemouth
i okolice, Wielka Brytania
�Kulturalna Olimpiada nad Morzem� - cykl imprez kulturalnych
o tematyce morskiej lub w nadmorskiej scenerii (np. wystawy i
performance na pla¿y, w porcie, itp.).
info: www.maritimemix2012.com

Baltops 2012
01-04.06.2012 l Port wojenny i handlowy, Gdynia
Nie podano jeszcze szczegó³ów, ale mo¿na siê spodziewaæ, ¿e bêd¹
wówczas przebywaæ w porcie gdyñskim okrêty bior¹ce udzia³ w æwi-
czeniach Baltops 2012.
info: www.mw.mil.pl

Dzieñ otwarty lodo³amacza Polarstern
03.06.2012, godz. 10.00-17.00 l Lloyd Werft - Bremerhaven, Niemcy
�Open Ship� - dzieñ otwarty, a wiêc mo¿liwo�æ zwiedzania statku
naukowo-badawczego, a zarazem lodo³amacza Polarstern nale¿¹-
cego do Alfred-Wegener-Institut.
info: www.awi.de

Posidonia 2012
04-08.06.2012 l Metropolitan Expo Centre - Ateny, Grecja
Posidonia - The International Shipping Exhibition. Najwa¿niejsze
targi i konferencja bran¿y ¿eglugowej.
info: www.posidonia-events.com

Dni Morza nad We³taw¹
05.06.2012 l Praga
Dni Morza w Pradze - impreza maj¹ca na celu promocjê polskich
firm zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹, zaprezentowanie mo¿liwo-
�ci  handlowych oraz umo¿liwienie zawierania bezpo�rednich kon-
taktów z czeskimi przedsiêbiorcami, szczególnie w kontek�cie ofer-
ty naszych portów dotycz¹cej obs³ugi ruchu tranzytowego.
info: www.kigm.pl

Rendez-Vous Naval
07-10.06.2012 l Port - Quebec, Kanada
Zlot okrêtów wojennych (g³ównie grupy Standing NATO Reaction
Force Maritime Group 1 - SNMG 1). Mo¿liwo�æ zwiedzania okrê-
tów. Festyn portowy. Przy okazji tego wydarzenia planowany jest
tak¿e m.in. zlot u¿ytkowników i fanów spo³eczno�ciowo-fotogra-
ficznego serwisu internetowego Shipspotting.com (�Shipspotting
Reunion�).
info: www.rendezvousnaval.com/en/home

Wydarzenia
i imprezy morskie w

Chrzest wycieczkowca Hamburg
08.06.2012 l Hamburg, Niemcy
Niecodzienna uroczysto�æ nadania nowego imienia znanemu na
rynku cruisingowym statkowi (odwiedzaj¹cego nieraz tak¿e Gdy-
niê) - C. Columbus na Hamburg, co wi¹¿e siê ze zmian¹ barw
armatorskich (w³a�ciciela) statku z Hapag-Lloyd Kreuzfahrten na
Ppantours Kreuzfahrten.
info: www.plantours-partner.de

Dni Morza Sail Szczecin 2012
08-10.06.2012 l Szczecin
Dni Morza w Szczecinie. G³ówny nacisk przy ich organizacji k³a-
dziony jest na imprezy kulturalne (darmowe koncerty popowe
czy rockowe) i festyny oraz �wielki pokaz sztucznych ogni�, nie
zwi¹zane z morzem i popularyzacj¹ znaczenia morza, portu, go-
spodarki morskiej... Maj¹ jednak odwiedziæ Szczecin du¿e ¿aglowce
(przynajmniej Fryderyk Chopin oraz Kapitan Borchardt) i okrêty
wojenne MW RP, które najprawdopodobniej bêd¹ udostêpnione
do zwiedzania. W planie jest te¿ jarmark marynistyczny i zlot old-
timerów.
info: www.szczecin.pl

Urodziny Daru M³odzie¿y
23.06.2012 l Akademia Morska / port Gdynia
Jubileusz 30. rocznicy podniesienia bia³o-czerwonej bandery na
szkolnym ¿aglowcu Dar M³odzie¿y.
info: www.am.gdynia.pl

Otwarcie Muzeum MW
23.06.2012 l Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia
Na dzieñ 23 czerwca zapowiadane jest uroczyste otwarcie nowego
gmachu Muzeum Marynarki Wojennej.
info: www.muzeummw.pl

Dni Morza w Gdyni
25.06.2012 l Gdynia
Ró¿ne wydarzenia zwi¹zane z centralnymi obchodami Dni Morza.
info: www.gdynia.pl

Balt-Military-Expo
27-29.06.2012 l Miêdzynarodowe Targi Gdañskie - Gdañsk
Ba³tyckie Targi Militarne s¹ �ci�le zwi¹zane z morzem i jego wy-
brze¿em. Ich celem jest prezentacja najnowocze�niejszych rozwi¹-
zañ logistycznych i sprzêtowych s³u¿¹cych obronno�ci, bezpieczeñ-
stwu oraz ratownictwu na morzu i wybrze¿u. Od wielu lat stanowi¹
specjalistyczne forum wymiany pogl¹dów i do�wiadczeñ na temat
osi¹gniêæ morskiej my�li technicznej.
W ramach imprez towarzysz¹cych odbêdzie siê m.in. V edycja miê-
dzynarodowej konferencji NATCON, wspó³organizowana przez OBR
CTM SA, Akademiê Marynarki Wojennej oraz Miêdzynarodowe Targi
Gdañskie SA, obejmuj¹ca zagadnienia z obszaru wojskowej tech-
niki morskiej, ochrony morskiej infrastruktury krytycznej oraz bez-
pieczeñstwa na morzu, w tym ratownictwa morskiego.
info: www.baltmilitary.pl
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TOC Events Europe
12.06.2012 l Antwerpia, Belgia
Konferencja i wystawa po�wiêcona portom, terminalom, przedsiê-
biorstwom ¿eglugowym i ca³emu ³añcuchowi transportowo-logi-
stycznemu zawieraj¹cemu obrót portowo-morski.
info: www.tocevents-europe.com

Dni Portu Terneuzen
22-24.06.2012 l Terneuzen, Holandia
Terneuzen to jeden z ulubionych portów nie tylko holenderskich
shiploverów. Mo¿na tam obserwowaæ spory ruch statków, jedn¹
drog¹ wodn¹ zd¹¿aj¹cy do Antwerpii, a drug¹ - przez �luzy w sa-
mym Terneuzen - przez kana³ do Gandawy. Co roku odbywa siê
tam dodatkowa atrakcja przyci¹gaj¹ca mi³o�ników statków i spraw
morskich - dni portu Terneuzen. Festyny i jarmarki morskie, dni
otwartych bram w porcie, zloty jednostek p³ywaj¹cych uzupe³niane
s¹ o takie atrakcje, jak np. przeja¿d¿ki holownikami lokalnych firm
holowniczych lub loty helikopterem nad portem i kana³ami.
info: www.havendagen-terneuzen.nl

Boston Harborfest 2012
28.06-04.07.2012 l City Hall i otoczenie, port, dawna stocznia (Char-
lestown Navy Yard) - Boston, USA
Festyn morski i portowy g³ównie o charakterze historyczno-eduka-
cyjnym i patriotycznym. Imprezy i rekonstrukcje historyczne zwi¹-
zane z okrêtem USS Constitution.
info: http://bostonharborfest.com
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Spirit of the Sea Festival
30.06-15.07.2012 l Weymouth i Portland, Wielka Brytania
Festiwal - cykl imprez s³u¿¹cych celebracji zwi¹zków regionu z mo-
rzem. Wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywka, m.in. regaty ³o-
dzi wios³owych, Dorset Seafood Festival (festiwal ryb i owoców
morza: 7-8 lipca), etc.
info: http://spiritofthesea.org.uk

Wochenende an der Jade
28.06-01.07.2012 l Wilhelmshaven, Niemcy
Weekend nad zatok¹ Jade. Festiwal portu i statków. Statki i okrêty
udostêpnione do zwiedzania lub do odbycia na nich krótkich wy-
cieczek. Wochenende and der Jade to urozmaicony festiwal morski
i portowy, mniejszy, ale podobny w charakterze i programie do
�Urodzin Portu Hamburg�, rotterdamskich �Wereldhavendagen� czy
bremeñskiego tygodnia morskiego.
info: www.wochenendeanderjade.de

Kongres historyków morskich
02-06.07.2012 l klasztor Het Pand - Gandawa, Belgia
Kongres historyków morskich (6th International Congress of Mari-
time History) organizowany przez International Maritime Economic
History Association na Uniwersytecie Ghent.
info: www.imeha2012.ugent.be

175-lecie P&O
03.07.2012 l Southampton, Wielka Brytania
Poza innymi atrakcjami, tego jednego dnia bêdzie mo¿na zobaczyæ
w jednym porcie wszystkie siedem wycieczkowców armatora P&O
Cruises, które zbior¹ siê tam dla uczczenia niemal dwóch wieków
zas³u¿onej, bogatej w tradycje brytyjskiej kompanii ¿eglugowej P&O.
info: http://175.pocruises.com

Les Tonnerres de Brest 2012
13-19.07.2012 l Brest, Francja
Wielki festiwal morski i zlot ¿aglowców. W tym roku obchodz¹cy
20-lecie. Spo�ród �tall ships� spodziewana jest obecno�æ nastêpu-
j¹cych ¿aglowców: Hendrika Bartels, Loth Lorien, Minerva, Cu-
auhtémoc, Tolkien, Regina Maris, Swaensborgh, Kruzenshtern, Go-
theborg, Sedov, Stad Amsterdam, Statsraad Lehmkul.
info: www.lestonnerresdebrest2012.fr/en

Dzieñ otwarty portu wojennego Brugia
09-10.07.2012 l Port wojenny w Zeebrugge (Brugii)
Dzieñ otwarty w bazie marynarki wojennej w Brugii - impreza
(w swej 31. edycji) organizowana w roku obchodów 70-lecia bel-
gijskiej marynarki wojennej - o pe³nej nazwie: �International We-
lcoming Day Marine Harbour Zeebrugge 2012� (Internationale Open-
deur van de Marinebasis Zeebrugge). W zlocie uczestniczyæ bêd¹
m.in. okrêty z USA (niszczyciel rakietowy USS Ramage), Algierii,
£otwy (patrolowiec SWATH Skundra) i - oczywi�cie najliczniej re-
prezentowane - belgijskie.
info: www.mil.be

Alandzkie Dni Morza
17-22.07.2012 l port Mariehamn, Wyspy Alandzkie
Åland Sea Days (Ålands Sjödagar) 2012 - du¿a impreza morska i
kulturalna. Regaty i zlot jednostek p³ywaj¹cych, w tym oldtimerów,
koncerty szantowe, festyny, jarmarki rêkodzielnicze, etc.
info: http://personal.inet.fi/surf/sjokvarteret/pdf/program.pdf

Festiwal portowy w Nagoya
trzeci poniedzia³ek lipca l pirs Garden Pier i okolice - port Nagoya,
Japonia
Nagoya Port Marine Day Festival - impreza g³ównie o charakterze
edukacyjnym, promuj¹ca port i jego znaczenie dla gospodarki re-
gionu i kraju oraz dla ka¿dego. Celebracja morza, od którego zale-
¿y pomy�lno�æ i bogactwo miasta. Wystawy, jarmarki, festyny, po-
kazy fajerwerków w porcie.
info: www.worldtravelguide.net/nagoya/

nagoya-port-marine-day-festival

Kotka Maritime Festival
26-29.07.2012 l port w Kotce, Finlandia
Najwiêkszy fiñski festiwal morski - festyn i jarmark portowy (nauty-
kwaryczny i z gad¿etami morskimi), zlot jednostek p³ywaj¹cych (w tym
np. zabytkowych lodo³amaczy), z mo¿liwo�ci¹ ich zwiedzania. Edu-
kacyjno-morskie konkursy dla dzieci, morski festyn popularno-na-
ukowy, etc.
info: www.meripaivat.com

Ewentualne uzupe³nienia i uaktualnienia powy¿szej listy oraz zapowie-
dzi wydarzeñ w dalszych miesi¹cach roku 2012 publikowaæ bêdzie-
my na stronie www.naszemorze.com.pl /www.portalmorski.pl

Zebra³ i opracowa³: Piotr B. Stareñczak
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Dzisiaj dwa kolejne statki najwiêkszego naszego armatora - Polskiej ¯eglugi Morskiej ze Szczecina. Nale¿¹ do ambitnego, realizowanego
w ostatnich latach programu inwestycyjnego s³u¿¹cego odnowie floty. Ekonomiczne realia zmusi³y P¯M do budowy statków na Dalekim
Wschodzie, ale czê�æ z nich zaprojektowano w Polsce. Wszystkie s¹ bogato wyposa¿one, tak¿e w urz¹dzenia najlepszych marek, produkcji
zachodnioeuropejskiej i polskiej.
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Giewont (IMO 9452593)
- masowiec panamax /

kamsarmax, przedstawiciel
serii najwiêkszych statków

znajduj¹cych siê obecnie
we flocie P¯M i wszystkich

polskich armatorów,
zbudowany w 2010 roku
w chiñskiej stoczni New

Times Shipbuilding;
no�no�æ 79  649 ton,

d³ugo�æ 229 m,
szeroko�æ 32,20 m,
zanurzenie 14,10 m.

Mazowsze (IMO 9386914)
- ud�wigowiony masowiec

klasy handy-size,
zbudowany w 2009 roku,

przedstawiciel d³ugiej,
udanej serii P¯M z chiñskiej
stoczni Xingang Shipbuilding

Heavy Industry;
no�no�æ 38  056 t,

d³ugo�æ 189 m,
szeroko�æ 29 m,

zanurzenie 10,7 m.
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